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»تعمير«: 65 عـامًا فى بناء مصر والقاهرة القــدميــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة واجلديدة

قد تفتخر إحدى الرشكات العقارية بقوة مالءتها املالية وأخرى بحجم 
مرشوعاتها وأخرى بتاريخها العريق أو املصداقية ىف الجودة والتسليم، بينما 
إذا جمعت بني هذا وذاك وساهمت ىف بناء القاهرة القديمة واليوم تمتلك أرقى 
املرشوعات ىف القاهرة الجديدة، فإنها رشكة »تعمري« التى تأسست عام 1954 

ويقودها اليوم املهندس اللبنانى - الفرنىس أنطوان الخورى عضًوا منتدًبا 
بخربات تزيد عىل 30 عاًما ىف أسواق العقار العربية واألوروبية واألمريكية.

وحاورت »العقارية« كاًل من املهندس أنطوان الخورى العضو املنتدب 
للرشكة، واألستاذ معتز شلبى رئيس القطاع التجارى، حيث الحصول عىل قراءة 

رسيعة ىف تاريخ الرشكة العريق والتعرف عىل الخربات املتنوعة إلدارة الرشكة، 
والكشف عن اسرتاتيجيات مجلس اإلدارة التى تحرص عىل البناء عىل عراقة 

وارث الرشكة والتطلّع إىل حداثة الحارض وطموح املستقبل، حفاًظا عىل الهوية 
الثقافية املرصية ىف مرشوعات الرشكة.

وقال الخورى إن الرشكة تنفذ حاليا مرشوعى »أزاد« بالقاهرة الجديدة 
و»ديار 2« بالتوسعات الشمالية بالسادس من أكتوبر، حيث تعتزم البدء بتسليم 
الوحدات السكنية ىف املرشوع األول بحلول ديسمرب املقبل، بقيمة بيعية إجمالية 
لوحدات »أزاد« السكنية تقدر بنحو 1.7 مليار جنيه، واالنتهاء من تسليم كامل 

وحدات املرحلة األوىل من مرشوع »ديار 2« منتصف العام الحاىل، وإطالق 
املرحلة الثانية من املرشوع خالل العام الحاىل بقيمة بيعية إجمالية مستهدفة 

حواىل مليار جنيه.
وتحدث معتز شلبى رئيس القطاع التجارى، حول أهم مالمح فلسفة رشكة 

تعمري ىف تنفيذ مراكز الخدمات داخل مجمعاتها السكنية، والسياسة التسويقية 
والبيعية التى تقدم تقسيًطا يزيد عىل 5 سنوات، وقد أوشكت عىل االنتهاء من 
الجزء السكنى ىف مرشوع »أزاد« أمام الجامعة األمريكية لتسليمه نهاية العام 

تسليم وحدات »أزاد« القاهرة اجلديدة 
ابتداًء من ديسمبر املقبل

م. أنطوان اخلورى العضو املنتدب: 
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الحاىل، ويبدأ سعر املرت من 13 ألف جنيه ىف »أزاد«، بينما متوسط 
السعر 9.500 جنيه ىف مرشوع »ديار 2« بمدينة السادس من 

أكتوبر، وهى أسعار جاذبة جًدا أخًذا بعني االعتبار املواقع املتفوقة 
لهذه املرشوعات مقارنة مع السوق وجودة التصميم والتنفيذ 

ومصداقية وسمعة رشكة تعمري.
▪▪ تميزت رشكة »تعمري« بتاريخ عريق من التنمية 

العقارية يمتد ألكثر من 65 عاًما، مرت خاللها بمجموعة 
من التطورات والنظم االقتصادية املختلفة، بما يتيح 

للمطلعني عىل تاريخ الرشكة التعرف عىل جانب هام من 
تاريخ التطوير العمرانى ىف مرص، فهل تطلعنا عىل نبذة من 

هذا املشوار العريق؟
▪ تأسست رشكة تعمري ىف عام 1954 لتكون الذراع اإلسكانى 

األساىس للحكومة خالل هذه الحقبة التاريخية الهامة، وىف 
عام 1997 تم تعديل اسم الرشكة إىل »التعمري واالستشارات 

الهندسية«، وبعدها انتقلت الرشكة إىل القطاع الخاص وأدرجت 
ىف البورصة املرصية، لتصبح مملوكة حالياً بنسبة 96.2٪ للقطاع 

الخاص بما فيه من مساهمني أجانب بنسبة ٪49.3.
وعىل مدار 65 عاماً قامت الرشكة بشكل متواصل بانجاز 

وتسليم ما يزيد عن 26 ألف وحدة سكنية أبرزها تطوير منطقة 
املعادى الجديدة وانشاء العمارات السكنية ىف منطقة شرياتون 

املطار بمرص الجديدة، باإلضافة إىل بناء مدن ومجمعات سكنية 
ضخمة ىف حلوان وامبابة وألف مسكن وغريها من املناطق املتاخمة 

لوسط القاهرة، وأبرز املعالم 
املعمارية التى قامت »تعمري« 
بتطويرها هو فندق أوبروى 
ىف أسوان واملرييديان القديم 
ىف القاهرة، فضالً عن تجديد 

فندق فلسطني ىف اإلسكندرية 
وتصميم جامعة حلوان 

وغريها من العالمات املعمارية 
البارزة.

وىف خمسينيات وستينيات القرن املاىض كانت الرشكة هى اليد 
الحكومية لبناء الوطن وحل مشاكل اإلسكان آنذاك ىف عقود كانت 
خاللها الدولة هى املسئولة عن جميع احتياجات املواطنني، وكانت 
الرشكة تعمل ىف تخطيط وتنفيذ وتشطيب مجمعات سكنية كاملة 

للمواطن املرصى، وقد ترك هذا الشعور الوطنى واملجتمعى 
املسئول أثره ىف سياسات وثقافة وهوية الرشكة وىف نفوس 

األجيال املتعاقبة من العاملني بها.
▪▪ مؤسسة بمثل هذه العراقة والتميز، لم يكن ليقودها 
غريكم بما تملكونه من علوم وخربات مخرضمة ىف قطاع 

التطوير العقارى، فهل من نبذة رسيعة حول سريتكم املهنية 
التى تمتد ألكثر من 30 عاًما من التجارب املتنوعة ىف السوق 

املحىل والعربى واألجنبى؟
▪ بدأت رحلة الثالثني عاًما من دراستى للهندسة املدنية وعلم 
االقتصاد وادارة االعمال بني بريوت وباريس، ثم بدأت مسريتى 
املهنية ىف أوروبا، قبل انتقاىل مجدًدا إىل لبنان للمشاركة بورشة 

إعادة اإلعمار، وتركزت خرباتى املهنية خالل العرشين سنة 
املاضية ىف مجال االستثمار والهياكل املالية العقارية وتأسيس 
وتنظيم وإدارة الرشكات واالستثمارات العقارية ىف دول عّدة، 

وخاصة ىف منطقة الرشق األوسط وشمال إفريقيا وأوروبا 
وأمريكا الشمالية.

وقد كان ىل الحظ أن اتفاعل مع خرباء واختصاصيني ىف كافة 
املجاالتالعقارية وىف مختلف األسواق الناشئة واملتقدمة سواء 
عربية أو أجنبية، حتى اكتسبت اتطالًعا عىل مختلف الجوانب 

الثقافية والفنية والقانونية واملالية واالستثمارية ألحد أهم 
القطاعات التنموية ىف االقتصاد، ألترشف حاليًا بتوىل منصب 

العضو املنتدب لرشكة »تعمري«.
ولدى شغف حقيقى ملهنة التطوير العقارى، وال سيما الجانب 
اإلسكانى منها، ملا لهذه املهنة من جوانب إنسانية وثقافية تجمع 
ما بني دراستى وممارستى للهندسة والعلوم االقتصادية واملالية 

من جهة، وتذوقى للفنون واآلداب والعلوم اإلنسانية من جهة 
أخرى، وانفتاحى عىل ثقافات الشعوب وأنماط حياتهم املتنوعة ىف 

أنحاء العالم. 
▪▪ شهدت الرشكة تطورات كثرية، لتنطلق اليوم بفكر 

وإدارة تتناسب مع متطلبات العرص، حيث التكافؤ مع 
مرحلة جديدة من التنمية االقتصادية القائمة عىل النهضة 
العمرانية، فما هى اسرتاتيجيتكم للبقاء عىل القمة وسط 

تنافسية كبرية مع الكثري من املطورين؟
▪ لدينا اسرتاتيجية عمل طموح للغاية وضعها مجلس إدارة 

الرشكة، حيث القرار بالبناء عىل إرث الرشكة العريق القائم عىل 
املصداقية والوفاء لعمالئها، والرتكيز عىل خدمة املجتمع واإلنسان 
كنقطة محورية لخطة عمل »تعمري«، مع تبنى أفكار وآليات العمل 

الحديث ىف بناء مجتمعات عمرانية متكاملة عىل أعىل مستوى من 
والرقى والتحرض. وترتكز خطة الرشكة أيًضا عىل تحديث عالمتها 

التجارية واستقطاب كفاءات مهنية شابة وتحديث األنظمة 
املعلوماتية والهياكل التنظيمية والتمويلية.

وترتكز اسرتاتيجية عمل الرشكة عىل تطوير أدائها بما يتماىش 
مع احتياجات وتطلعات املجتمع املرصى املعارص، خاصة أنه قد 

أصبح لدينا تفهم كبري لرغبات 
املرصيني وحاجتهم للعودة 

إىل الجذور وبناء عالقات 
إنسانية سليمة ىف مجتمعاتهم، 
وخرباتنا ىف التعامل مع السوق 

العقارى ليست وليدة اليوم 
وإنما هى تواصل لخربات تمتد 

ألكثر من 65 عاماً، إذ نبنى 
عىل هذا اإلرث وهذه الخربات 

املرتاكمة لنمزج كل ذلك ىف منتج عرصى حديث وفًقً ملتطلبات 
السوق ىف الوقت الحاىل يوفر لعمالئنا حياًة اجتماعية معارصة 

وحديثة وغنية إنسانيًا، وفلسفتنا خالل الفرتة املقبلة تتلخص ىف 
تشييد البناء الذى يعكس الهوية املرصية الحديثة، إلنجاز مجمعات 

يتعلق بها أهلها، حيث لدينا عمالء ىف املعادى الجديدة يرفضون 
ترك املدينة منذ أكثر من 40 عاًما، وقد أصبحت لهم عالقات 

صداقة وجرية نشأت ىف مجتمع مرتابط.
وقد اثبتت هذه السياسة نجاحها حتى اآلن، إذ تضاعفت مبيعات 
الرشكة بشكل كبري خالل السنتني املاضيتني وحققت الرشكة أرباح 

مجمعة مضاعفة.
▪▪ وما هى أحدث مرشوعاتكم العقارية التى تمزج بني 
األصالة والتحديث لتلبية متطلبات العرص من أجل تحقيق 

أهداف املجتمع والرشكة ضمن خطة التنمية االقتصادية 
الشاملة؟

▪ بالنسبة للخطة االستثمارية فالرشكة تعمل حاليا عىل إنجاز 
مرشوعني سكنيني متكاملني، أولهما هو مرشوع »أزاد« بالقاهرة 

الجديدة، ويعترب من املرشوعات عالية الرقى ىف رشق القاهرة، 
وهذا بشهادة السوق نفسه حتى الرشكات املنافسة لنا تؤكد ذلك، 

وقد حقق املرشوع نجاًحا كبريًا وحاز شهرة واسعة ىف السوق 
العقارى منذ اإلعالن عنه خالل العام املاىض، ونستهدف تسليم 

وحدات املرشوع ابتداًء من شهر ديسمرب 2019، حيث يضم 
مرشوع »أزاد« حواىل 530 وحدة سكنية، بمساحات تبدأ من 

115 مرتًا وتصل إىل 220 مرتًا، وتوجد وحدات بنتهاوس تصل 
مساحاتها إىل 320 مرتًا، ويقع املرشوع مبارشة أمام البوابة 3 

للجامعة األمريكية، ويضم املرشوع مبنى للخدمات يحتوى عىل 

30 عامًا من اخلبرات الدولية 
فى القطاع العقارى

االنتهاء من إجناز وتسليم املرحلة 
األولى من »ديار 2« فى 2019 وإطالق 

املرحلة الثانية 

تعميــــــــــر

مسجد من عمل املصممة املرصية منى حسني، والتى قامت 
ايضاً بتصميم التنسيق الخارجى والالندسكيب للمرشوع، 

كما يحتوى عىل ناٍد اجتماعى، باإلضافة إىل مساحات تجارية.
أما بالنسبة ملرشوعنا الثانى فهو مرشوع »ديار 2« بمدينة 
السادس من أكتوبر، ويقع ىف املنطقة خلف نادى الصيد عىل 
الطريق الدوىل مبارشة، واملرشوع عبارة عن كمباوند خاص 

مؤلف من 75 عمارة سكنية، باإلضافة إىل مبنى تجارى 
ومنطقة خدمات وناد رياىض اجتماعى، فضاًل عن أعمال 

الالندسكيب التى تم تصميمها عىل أعىل مستوى. وللرشكة 
ىف منطقة التوسعات الشمالية خربة سابقة، فقد تم االنتهاء 

سابقاً من إنجاز مرشوع »ديار1« وتم تسليمه بالكامل. 
وبدأنا منذ 3 سنوات ىف تنفيذ املرحلة األوىل من »ديار 2« 

املكون من مرحلتني، إحداهما تضم 420 وحدة سكنية مباعة 
بالكامل تقريبًا ويتم انهاء وتسليم الجزء األخري منها حاليًا، 
أما املرحلة الثانية من »ديار 2« فتضم 410 وحدات سكنية، 

ومن املقرر إطالقها منتصف العام الحاىل.
▪▪ وما هى قيمة املبيعات املستهدفة من املرشوعات 

خالل العام الحاىل؟
▪ بالنسبة للقيمة البيعية للمرشوعني فهى تقدربحواىل 

4 مليارات جنيه لكامل املراحل بما ىف ذلك األجزاء السكنية 
والتجارية، واملرحلة األوىل من مرشوع ديار بيعت بالكامل 

تقريبًا ولم يبق منها إال بعض الوحدات متوقع بيعها ىف 
األشهر القليلة املقبلة، بينما املرحلة السكنية الثانية تقدر 

قيمتها البيعية بحواىل مليار جنيه ومن املتوقع إطالق 
مبيعات هذه املرحلة منتصف العام الحاىل.

ونتيح لعمالئنا ىف مرشوع »أزاد« تسهيالت ىف السداد 
تصل إىل 5 و6 و7 سنوات، ومعظمهم من راغبى السكن 
وليس االستثمار، أما بالنسبة ملرشوع ديار فتصل فرتات 
السداد إىل 5 سنوات نظًرا ألن موعد التسليم قريب جًدا 

بالنسبة للمرحلة األوىل، بينما سيعلن عن طرق سداد املرحلة 
الثانية ىف حينها، ومن املتوقع أن تزيد عىل 5 سنوات.

▪▪ البد من رؤية تجارية وتسويقية ثاقبة وراء 
تحقيق هذه املبيعات املستهدفة، فهل يطلعنا األستاذ 

معتز شلبى رئيس القطاع التجارى، عن رؤيته التسويقية 
ملشاريع »تعمري«؟

▪ نمتلك رؤية تسويقية متزنة إىل حد كبري وهو األمر الذى ساهم 
ىف نجاح مجّمع »أزاد« بشكل كبري، فلم يحدث سابقاً أن تم تسليم 
مرشوع بعد اإلعالن عن تدشينه بفرتة زمنية وجيزة مثلما حدث 
ىف هذا املرشوع، ومع ذلك قدمنا تسهيالت وفرتات سداد تصل إىل 

7 سنوات.
وتتمتع »تعمري« بمركز ماىل صلب ومديونية شبه منعدمة، 

مايمكنها من تنفيذ استثمارات كربى دون االعتماد عىل مصادر 
التمويل الخارجية أو عىل مقدمات الحجز، فضاًل عن فريق العمل 
بالرشكة الذى تم اختياره بدقة وجميع العاملني بالرشكة يبذلون 

أقىص ما لديهم من جهد لتحقيق االسرتاتيجية الطموح التى 
وضعت من قبل اإلدارة.

ونهتم كثريًا بجانب الخدمات داخل املشاريع ومن املخطط 
تخصيص جزء للوحدات اإلدارية باإلضافة إىل ناد اجتماعى 

وسينما مفتوح وحمامات سباحة، واعتمدت خدمات »أزاد« تنفيذ 
الحد املطلوب دون الوقوع ىف أخطاء الرشكات األخرى بالتوسع 
املفرط ىف الخدمات واملبانى الخدمية والتجارية للتعامل مع غري 

سكان املرشوع بما يهدد خصوصية املرشوع.
وبالنسبة لخدمات مرشوع ديار فإنه يقدم ممىش بطول كيلومرت 
وسط املساحات الخرضاء حول املرشوع بالكامل، كما يضم مركز 

خدمات به منطقة تجارية وناد رياىض وناد اجتماعى وحمام 
سباحة ومالعب ومركز لخدمة رجال األعمال.

▪▪ وماذا عن املنظومة السعرية ىف مرشوعات رشكة 
»تعمري«؟

▪ املنظومة السعرية لدينا ىف مرشوعاتنا متنوعة جًدا ففى 
مرشوع »أزاد« الذى يعترب قلب القاهرة الجديدة يبدأ سعر املرت من 

13 ألف جنيه متاح أيًضا وحدات متميزة جًدا من حيث موقعها 
داخل املرشوع بأسعار أعىل ولكن أيًضا منافسة، وىف مرشوع 

»ديار« فإن متوسط سعر املرت ىف الوحدات املتبقية من املرحلة 
األوىل يصل حالياً إىل 9.500 جنيه وهذا السعر منافس بشكل 

قوى ىف السوق، خاصًة من حيث موقع املرشوع ورقى تصميماته 
ومصداقية رشكة تعمري ويتم حاليًا تسعري املرحلة الثانية أخًذا 

بعني االعتبار ارتفاع تكلفة البناء.
ونسعى ألن تكون الـ65 عاًما املاضية هى القاعدة التى 

نتطلق منها جميًعا نحو األمام وأن نحافظ عىل سمعتنا الطيبة 
التى تم بناؤها عىل مدار كل هذه السنوات مع العمالء لنكون 

دائًما ىف مقدمة اختياراتهم، ونجمع بني أصالة املاىض بتفاصيله 
وتصميماته ومساحاته، وبني الحارض بتصميماته الحديثة 

والخدمات العرصية املتطورة.
وأتمنى و نسعى أن تصبح الرشكة مطوًرا أساسيًا، لتنمية قدر 
كبري من أراىض مرص مثلما اعتادت ىف املاىض، كما نركز ىف جزء 

من اسرتاتيجية العمل عىل الدخول ضمن منظومة تصدير العقار 
التى تعمل الدولة عىل تنميتها ىف الوقت الحاىل، خاصة أن العقار 
املرصى يحظى بجاذبية عالية ىف العديد من األسواق، خاصة ىف 

دول الخليج والكثري من دول الرشق األوسط.

معتز شلبى رئيس القطاع التجارى:


