
الرئي�س  �صبور،  اأحمد  املهند�س  يعترب 
املعار�س  �صبور،  الأهلي  ل�صركة  التنفيذي 
املبا�صر،  للتوا�صل  فر�صة  العقارية 
والعمالء،  ال�صركات  بني  املتبادلة  واملنفعة 
العميل  احتياجات  معرفة  يف  مل�صاهمتها 
يحتاجه،  الذي  املنتج  وتنفيذ  وحدته،  يف 
مبكان  اأمامه  متعددة  خيارات  وتوفري 

وتوقيت واحد. 
واأبدى �صبور، الذي يعترب اأحد الالعبني 
خالل  مب�صر،  العقارات  �صوق  يف  الكبار 
ال�صوق خالل  بحركة  تفاوؤل  حوار خا�س، 
2021، مع �صروع املوظفني يف النتقال اإىل 
ال�صكن  وبدء  اجلديدة،  الإدارية  العا�صمة 
اإىل  احلياة  وانتقال  اجلديدة،  بالعلمني 

املدن اجلديدة.
وقال اإن ال�صركة قامت بت�صليم 1250 وحدة 
 1429 بت�صليم  وتقوم  املا�صي،  العام  بنهاية 
اجلاري،  العام  بنهاية  مب�صروعاتنا  وحدة 
وحدة   2500 ت�صليم  يتم   2021 وبنهاية 
ولفينري«،  �صكوير«  »جرين  مب�صروعي 
الت�صليم  مبواعيد  التزامها  يعك�س  ما 
مربع  مرت  األف   625 باإجمايل  لعمالئها، 
مبان كاملة اخلدمات والنظافة وال�صيانة 

والأمن.

حوار - احمد ابورية

املهندس أحمد صبور الرئيس التنفيذي لـ "األهلي صبور" :

3 مليارات جنيه مبيعات "جايا" بالساحل الشمالي ..  
9 مليارات مستهدفة للمشروع
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معر�س  ل�صتقبال  العقارية  ال�صوق  ت�صتعد 
العقارية00  الأحداث  اأهم  اأحد  �صكيب« م�صر  »�صيتي 
فما هي روؤيتك وتوقعاتك لأهمية املعار�س يف تن�صيط 

مبيعات القطاع؟
ب�شكل عام متثل املعار�ض فر�شة لقاء مبا�شرة بني 
فبالن�شبة  الطرفني،  وتفيد  والعميل،  العقارية  ال�شركة 
يف  العميل  احتياجات  معرفة  من  يتمكن  فاإنه  للمطور 
توفر  الذي يحتاجه، كما  املنتج  تنفيذ  وبالتايل  وحدته 
للعميل اختيارات متعددة مبكان وتوقيت واحد وكذلك 
خالل  املقدمة  احل�شرية  العرو�ض  من  اال�شتفادة  مع 

املعر�ض
ل�صركة  بالن�صبة  العقارية  املعار�س  اأهمية  وما 

الأهلي �صبور؟
بني  يرتوح  ما  متثل  املعار�ض  فاإن  لنا،  بالن�شبة 
بيعية  فر�شة  اإما  فهي  املبا�شرة،  مبيعاتنا  من  و٧%   ٥
مبا�شرة للعميل اأو فر�شة م�شتقبلية ال�شتقطاب عمالء 
التعريف  يف  التو�شع  اإىل  باالإ�شافة  لل�شركة،  جدد 
وتعريفهم  اجلمهور،  من  اأكرب  لعدد  والو�شول  بها 
يف  احتياجاتهم  على  والتعرف  املتنوعة  مب�شروعاتنا 

امل�شروع.
القطاعات  باقي  مثل  العقارية  ال�صوق  واجهت 
القت�صادية حتديات متعددة ناجمة عن اأزمة كورونا، 

فما هو تقييمك لالأزمة.. وتاأثريها على ال�صوق؟
مع بداية االأزمة توقعنا ا�شتمرارها مب�شر ملدة 18 
�شهرا وافال�ض العديد من ال�شركات يف كل القطاعات 
القطاعات  جميع  حتركت  فقط  اأ�شهر   3 خالل  ولكن 
وال�شركات  مب�شر نتيجة تعامل الدولة مبنتهى احلكمة، 
وا�شدار قرارات اقت�شادية هامة تدعم ا�شتمرار عمل 
تي�شريات وزارة  القطاعات كافة، بجانب  ال�شركات يف 

الن�صف  خالل  املتحققة  املبيعات  ن�صبة  هي  وما 
الأول من العام احلايل؟

خالل الن�شف االأول حققنا ٧٥% من م�شتهدفاتنا 
العام،  بنهاية  منها   %80 حتقيق  واأتوقع  الطبيعية، 
ال�شوق  ن�شاط  مع  الهدف  هذا  بتحقيق  تفاوؤل  ولدينا 

العقارية وحترك املبيعات ب�شورة كبرية.
يف   2021 يف  العقارية  ال�صوق  لأداد  توقعاتكم  ما 
ظل وجود خماوف من موجة ثانية لفريو�س كورونا؟

لل�شوق  جيدة  حلركة  اإيجابية  توقعات  لدينا 
املوظفني  انتقال  يف  ال�شروع  مع   2021 خالل  العقارية 
بالعلمني  ال�شكن  وبدء  اجلديدة  االإدارية  للعا�شمة 
لتوافر  يوؤدي  م�شروع  اأي  يف  فال�شكن  اجلديدة، 
اخلدمات للعمالء مما يعني ت�شغيله واملنطقة بالكامل 

وانتقال احلياة لهذه املدن اجلديدة. 
وماذا عن التو�صع يف هذه املدن اجلديدة خالل 

الفرتة املقبلة، هل ياأتي �صمن خطتكم التو�صعية؟
اجلديدة،  املدن  لهذه  احلياة  انتقال  مع  تزامنا 
فاإن لدينا خطة للتو�شع يف العا�شمة االإدارية اجلديدة 
وبدء  العقارية،  ال�شوق  حترك  مع  اجلديدة  والعلمني 
مليئة  يجعلها  ما  املدن  االأوىل من هذه  املرحلة  ت�شغيل 
اقتنا�شها  يجب  التي  الواعدة  اال�شتثمارية  بالفر�ض 
وتنويع حمفظتنا اال�شتثمارية بها، باالإ�شافة اإىل القيام 

بدورنا يف دعم الدولة يف تنفيذ مدن عمرانية جديدة.
على  الولية  بتوحيد  الدولة  قرار  ترى  وكيف 
اأرا�صي ال�صاحل ال�صمايل الغربي وجعلها تابعة لهيئة 

املجتمعات العمرانية اجلديدة؟

مساندة الدولة لالقتصاد والمطورين سر 
صمود القطاع العقاري في وجه "كورونا"

ال�شركات  �شاندت  عوامل  وكلها  لل�شركات،  االإ�شكان 
العقارية.

�صركة  يف  البيعية  خطتكم  بتعديل  قمتم  وهل 
الهلي �صبور نتيجة اأزمة كورونا؟

مل نقم بهذه اخلطوة نظرا لعدم معرفة تطورات 
ومع  اأ�شهر   3 خالل  ولكن  بالتحديد،  ونتائجها  االأزمة 
تعود  االأمور  بداأت  ال�شابق  لن�شاطها  احلياة  عودة 
وحدة   300 بطرح  وقمنا  العقاري،  بال�شوق  بالتدريج 
مب�شروع »جايا« خالل اأغ�شط�ض املا�شي مت بيعها خالل 
3 �شاعات فقط، وحقننا مبيعات بنحو 3 مليارات جنيه 
بامل�شروع حتى االآن من اإجمايل 9 مليارات م�شتهدفات 
بيعية، يف موؤ�شر على حترك ال�شوق ب�شرعة غري متوقعة 

رغم اأزمة كورونا.
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عدة  من  له  ملا  ون�شجعه  القرار،  هذا  نقدر  نحن 
مزايا اأبرزها تعامل امل�شتثمر العقاري مع جهة موحدة 
لديها  عام  كمطور  الهيئة  اأن  كما  جهات،  عدة  ولي�ض 
لديها  واأ�شبح  املطورين،  مع  التعامل  متميزة يف  خربة 
م�شروع  ولكل  منطقة  لكل  التخطيط  يف  فنية  خربة 

وو�شع ا�شرتاطات البناء املنا�شبة لكل منهما.
جيل  بتد�صني  اخلا�صة  الدولة  روؤية  تقيم  كيف 
على  التنفيذ  مبعدلت  وال�صراع  املدن  من  جديد 

اأر�س الواقع للو�صول لل�صورة احلالية؟
روؤية  لديها  الدولة  اأن  الوا�شح  من  اأ�شبح 
جديدة  عمرانية  مدن  لتنفيذ  طموحة  ا�شرتاتيجية 
الرئي�شي  هدفها  لتنفيذ  اجلمهورية  اأنحاء  مبختلف 
تظهر  فاأ�شبح هناك مدن  املعمورة،  الرقعة  مب�شاعفة 
با�شتمرار وكان اآخرها مدينة راأ�ض احلكمة والتي نتوقع 

تنفيذها على غرار  “العلمني اجلديدة” .
توقعيها  مت  التي  املقاولت  عقود  قيمة  هي  ما 

مل�صروعاتكم خالل العام اجلاري؟
بلغت 2 مليار جنيه يف م�شروعاتنا بالكامل خالل 
م�شروعاتنا  يف  ت�شليمات  خطة  فلدينا  اجلاري،  العام 
“جرين  م�شروع  مقدمتها  ويف  اجلاري،  العام  خالل 
يف  االأكرب  وهي  االأوىل،  املرحلة  ت�شليم  �شكوير” ونبداأ 
بنهاية  اأخرى  ومرحلة  املقبل،  دي�شمرب  يف  امل�شروع 
يونيو 2021 لتنتهي الت�شليمات بالكامل منت�شف العام 
وجاهزة  واخلدمات  املرافق  كاملة  والوحدات  املقبل، 

لل�شكن.
وماذا عن م�صروع لفينري؟

يتم ت�شليم امل�شروع على 3 مراحل مت�شاوية، االأوىل 
منها يف مار�ض 2021، وتنتهي جميعها بنهاية �شبتمرب 

من العام ذاته.
خالل  ت�صليمها  يتم  التي  الوحدات  عدد  هو  ما 

العامني احلايل واملقبل؟
املا�شي،  العام  بنهاية  بالفعل 12٥0 وحدة  �شلمنا 
العام  بنهاية  مب�شروعاتنا  وحدة   1429 بت�شليم  ونقوم 
وحدة   2٥00 ت�شليم  يتم   2021 وبنهاية  اجلاري، 
يعك�ض  ما  والفينري”،  �شكوير”  “جرين  مب�شروعي 
م�شروعاتنا  يف  لعمالئنا  الت�شليم  مبواعيد  التزامنا 
كاملة  مباٍن  مربع  مرت  األف   62٥ باإجمايل  املختلفة، 

اخلدمات والنظافة وال�شيانة واالأمن.
وما هي ال�صركة امل�صئولة عن اإدارة م�صروعاتكم 

عقب تنفيذها؟
االأهلي  ل�شركة  مملوكة  اإي�شيتا”  �شركة”  لدينا 
�شبور ولكنها منف�شلة يف اإدارتها، وتتوىل تنفيذ اأعمال 
مل�شروعاتنا  واالإدارة  اخلدمات  كامل  وتوفري  ال�شيانة 

عقب االنتهاء من تنفيذها.
اأوف  �صيتي  “ذا  م�صروع  تطورات  هي  وما 

اأودي�صيا” مب�صتقبل �صيتي؟
 ٧ ي�شم  الذي  امل�شروع  تنفيذ  بالفعل  بداأنا 
من  االأويل  املرحلة  ت�شليم  ونبداأ  داخلية،  كمباوندات 

�شكنية متنوعة، للو�شول اإىل قاعدة عمالء اأكرب.
وما هي ن�صبة التمويل البنكي يف م�صروعاتكم؟

نحو  م�شروعاتنا  يف  البنكي  التمويل  ن�شبة  متثل 
الأي  ال�شحية  واملعادلة  ا�شتثماراتنا،  اجمايل  20% من 
م�شروع هي “االأثالث”: الثلث للتمويل الذاتي، والثلث 

للتمويل البنكي، والثلث لعائدات الت�شويق. 
طويلة  �صداد  فرتات  العقارية  ال�صركات  تقدم 
هذه  ترى  للعمالء...فكيف  ال�صرائية  القدرة  لدعم 

اخلطوة من معادلة الفر�صة والتحدي؟
الأي  بالغا  �شررا  يعد  طويلة  �شداد  فرتات  تقدمي 
مطور عقاري ولكن ال يوجد بديل نتيجة غياب التمويل 
العقاري، واملعادلة ال�شحية يجب اأال تزيد فرتة ال�شداد 
عن 4 و٥ �شنوات بحيث ينتهي ال�شداد مع انتهاء ت�شليم 
امل�شروع، وقدميا كانت ظروف ال�شوق جتعل �شداد قيمة 

الوحدة تتم مع انتهاء ت�شليم الوحدة.
ال�صعيد  اإقليم  يف  ال�صتثمار  تدر�صون  وهل 

الفرتة املقبلة؟
خطتنا  بتعديل  نقوم  كورونا،  اأزمة  عقب   
بال�شعيد  التواجد  مبداأ  ولدينا  التو�شعية،  اال�شتثمارية 
واالأقاليم بتحديد مكان معني مل يتم ح�شمه حتى االآن، 
وهناك مفاو�شات بالفعل وبحث م�شتمر عن اأرا�ض يف 
بع�ض املحافظات، لكن مل يتم حتديد وجهة نهائية لنا 

يف ال�شعيد واالأقاليم حتى االآن.
ال�صوق  حتتاجها  التي  املتطلبات  اأكرث  هي  ما 

العقارية الفرتة املقبلة؟
يعد احتاد املطورين مطلب رئي�شي لل�شوق، وكذلك 
اإىل  باالإ�شافة  ال�شاغلني،  احتاد  بني  العالقة  تنظيم 
متويل البنوك مل�شروعات ال�شراكة بني الدولة والقطاع 

اخلا�ض.

كومباوند “األري” يف 2021، وت�شليم املرحلة االوىل من 
الكومباوند الثاين يف 2023.

وماذا عن م�صروع “كييفا”؟
وننفذه  فدانا،   144 م�شاحة  على  امل�شروع  يقع 
بنظام ال�شراكة مع هيئة املجتمعات العمرانية اجلديدة، 
ونحن �شعداء بهذه ال�شراكة، مع الهيئة باعتبارها كيان 

اقت�شادي ر�شمي قوي.
وهل هناك نية لتكرار التجربة يف منطقة غرب 

القاهرة الفرتة املقبلة؟
لدينا نية لال�شتثمار مبنطقة امتداد مدينة ال�شيخ 
زايد فهناك ارتفاع يف الطلب على ال�شكن مبنطقة غرب 
القاهرة، ون�شعى لتلبية هذا الطلب عرب توفري وحدات 

المعارض فرصة آنية ومستقبلية للشركات.. وتمثل 
ما بين 5 و7 ٪ من مبيعاتنا المباشرة

تسليم 1429 وحدة 
بمشروعاتنا بنهاية العام 

الحالي.. و25٠٠ أخرى بنهاية 
2021
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