
ك�سف �ملهند�س ع�سام نا�سف، رئي�س جمل�س �لإد�رة و�لع�سو �ملنتدب ل�سركة �مل�ستقبل للتنمية �لعمر�نية، عن بدء ت�سليم �أول 
م�سروعات �حلي �لأول باملرحلة �لأويل نهاية 2020، م�سيًفا �أن �ل�سركة لديها عدد من �لعرو�س لتطوير م�سروعات جديدة 

د�خل �ملدينة، ومن �ملتوقع توقيع �لعقود �خلا�سة بها قبل نهاية 2020.
و�أكد نا�سف، يف حو�ر خا�س، تنفيذ �سبكة �ملر�فق و�لبنية �لتحتية باملرحلة �لأوىل مب�ستقبل �سيتي بن�سبة 90%، مو�سًحا �أنه 
يجري تنفيذ �أعمال �سبكة �ملر�فق و�لبنية �لتحتية باملرحلة �لثالثة بتكلفة 3 مليار�ت جنيه، على �أن يتم �لنتهاء منها خالل 

عامي 2021 و2022 على �لتو�يل مع تقدم �أعمال �ملطورين.
�أو�سح �أنه يجري تنفيذ �أعمال �لطرق و�لكباري باملرحلة �لثالثة بتكلفة 500 مليون جنيه و�لتي مت �إ�سناد �لعمل بها ل�سركة 
�ملقاولون �لعرب، كما يجري تنفيذ �لبو�بة �لرئي�سية للمدينة على �لطريق �لد�ئري �لأو�سطي و�سيتم �لنتهاء منها يف مار�س 
ا مبنى �إد�رة خدمات �ملدينةS1" " على طريق جنوب �مل�ستقبل، وذلك كله يف �إطار �خلطو�ت �جلادة وحلول  2021، وتنفيذ �أي�سً

غري تقليدية لدعم مطوري م�ستقبل �سيتي لدفع معدلت �لتنفيذ مب�سروعاتهم د�خل �ملدينة.. و�إىل ن�س �حلو�ر:

حو�ر - �حمد �بورية

املهندس عصام ناصف العضو املنتدب لـ "املستقبل للتنمية":

البرامج الزمنية لتسليم مشروعات 
"مستقبل سيتي" لن تتأثر بكورونا
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�لذين تعانو� مع  �لعقاريني  يوؤكد جميع �ملطورين 
�مل�ستقبل للتنمية �لعمر�نية بذلها جهد� كبري� يف �إجناح 
م�سروعاتهم وتذليل كافة �لعقبات �لتي قد تو�جههم.. 

هل تطلعنا على ��سرت�تيجية �ل�سركة يف هذ� �لجتاه.؟
العقاريني  املطورين  مع  دائم  ب�شكل  نتوا�شل 
وال�شركات القائمة على تنفيذ اأعمال �شبكة املرافق والبنية 
التي قد  العقبات  لتذليل جميع  �شيتي،  بـ م�شتقبل  التحتية 
و�شري  احلالية  الظروف  ظل  يف  العمل  مواقع  يف  تواجهها 
ي�شري  املدينة  داخل  امل�شروعات  تنفيذ  ومعدالت  العمل 

حالًيا ب�شورة طبيعية.
وحينما تقدم بع�ض املطورين بطلبات للح�شول على 
الأزمة  ال�شلبية  التداعيات  قبل  حتى  التي�شريات  من  عدد 
�شركة  كل  مع  اجتماعات  عقد  مت  �شركاتهم،  على  كورونا 
للو�شول اإىل اتفاق ير�شى اجلميع، وناأمل اأن ت�شهد الفرتة 
القليلة املقبلة تطورات جديدة تلقى بظاللها االإيجابية على 
ال�شركات العقارية؛ حيث قامت امل�شتقبل بو�شع حلول غري 
تقليدية من منطلق تفهمها للفرتة الراهنة ويجري التفاهم 

معهم حاليًا ب�شاأنها.
�لتنفيذية  لالأعمال  بالن�سبة  �مل�ستجد�ت  �آخر  ما 
ملر�فق �ملرحلة �لأوىل و�لثالثة مب�سروع م�ستقبل �سيتي؟

والبنية  املرافق  ل�شبكات  الرئي�شية  االأعمال  بع�ض 
ب�شكل  �شتخدم  االأوىل  باملرحلة  تنفيذها  مت  التي  التحتية 
واملياه  الكهرباء  كمحطات  الثالثة،  املرحلة  مبا�شر  غري 
قمنا  ذلك  ومع  باملدينة،  الداخلية  الطرق  �شبكة  وكذلك 
�شبكة  اأعمال  تنفيذ  تخ�ض  التي  املناق�شات  بع�ض  بطرح 
 3 مبلغ  اعتماد  ومت  الثالثة  للمرحلة  الفرعية  املرافق 
مليارات جنيه لعامي 2020-2021، ومت التعاقد مع �شركة 
الثالثة  للمرحلة  الطرق  اأعمال  لتنفيذ  العرب  املقاولون 
وتنفيذ الكباري املطلوبة باملرحلة الرابعة باملدينة وجاري 
العمل بها بالفعل باملدينة باإجمايل تكلفة يقدر بنحو 500 
من  لالنتهاء  ال�شركة  �شعى  اإطار  يف  وذلك  جنيه،  مليون 

تو�شيل املرافق كافة باملرحلة الثالثة نهاية 2021.

هل تفكرون يف �للجوء �إىل �لقرت��س من �لبنوك 

�لقاطنني.. ما �خلدمات لتي توفرونها ل�سكان م�ستقبل 
�سيتي يف هذ� �لجتاه؟

اأولهما  اأ�شا�شيني،  حمورين  على  خطتنا  ارتكزت 
املحور التجاري الرتفيهي يف قلب املدينة واملمتد على طول 
11 كيلو مرًتا ويرتاوح عر�شه بني 200 و300 مرت ويربط 
على  وي�شم  البع�ض،  ببع�شها  اخلم�ض  امل�شروع  مراحل 
جانبيه الفنادق واملوالت واملدار�ض الدولية واملكتبة العامة 
من  بعدد  ومير  الرتفيهية،  واملدينة  ال�شحية  والنوادي 
م�شروعات مطوري م�شتقبل �شيتي مبا ميثل قيمة م�شافة 

وخدمة مهمة تقدمها �شركة امل�شتقبل جلميع املطورين.
التجاري  املمر  يف  يتمثل  الثاين  الهام  املحور  اأما 
التي  اخلدمات  كل  منه  االأوىل  املرحلة  فت�شم  للم�شروع، 
يحتاج اإليها املقيمون من ناٍد اجتماعي، ومدار�ض، ومنطقة 
بطول  اال�شتخدامات  متعددة  اأن�شطة  ويت�شمن  اإدارية، 
التجارية  لالأن�شطة  طابقني  من  ويتكون  تقريًبا،  مرت  كيلو 
من  املمر  هذا  يبداأ  اأن  على  االإدارية،  لالأن�شطة  ومثلهما 
االأوىل،  للمرحلة  الرئي�شي  امليدان  حتى  املدينة  مدخل 
وانتهت ال�شركة موؤخًرا من الت�شميمات االأولية للم�شروع، 
لتنفيذه، حيث تتوىل  لتوقيع مذكرة تفاهم  التجهيز  وجاٍر 
تتطلبها  التي  للموا�شفات  طبًقا  امل�شروع  تطوير  امل�شتقبل 

اأ�شهر العالمات التجارية العاملية.
ــ هل تلمك م�ستقبل �سيتي عو�م جذب خمتلفة عن 

باقي �مل�سروعات؟
م�شتقبل �شيتي  �شتكون واحدة من كربي املدن الذكية 
التحكم  اأنظمة  من  متنوعة  بت�شمينها جمموعة  يف م�شر 
اخلدمات  نظم  يف  التحكم  لقاطنيها  تتيح  التي  التقني 
االأجهزة  وباقي  املوبايل  خالل  من  جميعها  الذكية 
وو�شائل  واأماكن  مواعيد  على  واالطالع  االإلكرتونية، 
الرئي�شية  البوابة  اأمام  واإن�شاء حمطة  العامة،  املوا�شالت 
لكل كمبوند، مع درا�شة اإن�شاء م�شارات للدراجات دون اأن 

تنفيذ أعمال المرافق والبنية التحتية بالمرحلة 
الثالثة بتكلفة 3 مليارات جنيه

يف �ملرحل �لقادمة من �مل�سروع؟
امل�شتقبل لن تلجاأ لالقرتا�ض البنكي، ولي�شت بحاجة 
ال�شيولة  لديها  الأن  امل�شاهمني؛  من  اإ�شافية  اأموال  اإىل 
على  الرتكيز  مت  حيث  ذلك؛  عن  تغنيها  التي  الكافية 
�شورة  باأف�شل  بالتعاقدات  اخلا�شة  املوارد  اإدارة  عن�شر 
خالل  اأنه  التنفيذ،  معدالت  على  ظهر  ما  وهو  ممكنة، 
كافة  على  التعاقد  بالفعل  مت  املا�شية  �شنوات  اخلم�ض 
باملرحلتني  ال�شكنية  للم�شروعات  املخ�ش�شة  امل�شاحات 
اخلدمية  امل�شروعات  من  عدد  وكذلك  والثالثة،  االأوىل 
)ترفيهية - تعليمية - حمطات وقود( اإ�شافة اإىل التعاقد 
الرابعة، وهو  باملرحلة  ال�شكنية  امل�شروعات  على جزء من 
خالل  �شيتي  م�شتقبل  اأرا�ٍض  على  الطلب  حجم  يعك�ض  ما 

ال�شنوات القليلة املا�شية.
�أهمية  على  حاليا  توؤكد  �لعقارية  �ل�سركات 
�حتياجات  تلبى  �لتي  و�لرتفيهية  �خلدمية  �مل�سروعات 
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على  حفاًظا  ال�شيارات  م�شارات  مع  تتعار�ض  اأو  تتداخل 
الذى مت  الداخلية  االإذاعة  ونظام  راكبيها،  و�شالمة  اأمان 
لت�شغيل  اأو  تنويهات  اإعالنات/نداءات/اأية  لعمل  ت�شميمه 
املو�شيقى يف مناطق اخلدمات واحلدائق العامة، واأك�شاك 
املعلومات االإلكرتونية لتزويد ال�شكان وال�شيوف بامل�شاعدة 
هذه  يف  وتتحكم  توجيه  اأو  م�شاعدة  اإىل  احتاجوا  اأينما 
عمليات  غرفة  خالل  من  املدينة  اإدارة  جميعها  االأنظمة 

مركزية مببنى اإدارة املدينة اجلاري تنفيذه.
ــ هل تطبق �ملدينة معايري �لتنمية �مل�ستد�مة؟

املدينة  داخل  الذكية  االأنظمة  من  عدد  تنفيذ  يتم 
من  بالتحكم  ي�شمح  للري مبا  ذكية  اأنظمة  ا�شتخدام  مثل 
خالل املحاب�ض الفرعية يف اأوقات الري بغر�ض توفري املياه 
وامل�شاحات  احلدائق  لري  املياه  ا�شتخدام  كفاءة  وحت�شني 
التحكم  اخل�شراء ومع املراقبة والتحكم من خالل غرفة 
طبًقا  وذلك  الطرق،  اإنارة  �شبكة  يف  والتحكم  الرئي�شية، 
لتغري م�شتوى ال�شوء )نهار/ليل(، باالإ�شافة اإىل عدادات 
الطاقة  ا�شتهالك  بت�شجيل  تقوم  التي  الذكية  الكهرباء 
الكهربائية لقاطني م�شتقبل �شيتي وتو�شيل هذه املعلومات 
اإىل �شركة م�شتقبل �شيتي للطاقة لر�شد ومراقبة االأحمال، 
يف  للتحكم  الذكية  املياه  عدادات  ا�شتخدام  جانب  اإىل 
حماب�ض  با�شتخدام  باملياه  التغذية  ب�شبكات  املياه  �شغوط 
بجانب  ال�شغط،  زيادة  اأو  لتقليل  ال�شغط  يف  للتحكم 
ا�شت�شعار  اأجهزة  وتركيب  املياه  �شبكة  يف  ت�شرب  اأي  تتبع 
الفيزيائية  املعلومات  لقيا�ض  ال�شرب  مياه  خزانات  يف 
باالإ�شافة اىل  الكلور  املياه مثل تركيز  لنوعية  والكيميائية 

حتديد م�شتوى املياه باخلزانات.
ــ ماذ� عن معايري �لأمان؟

م�شتقبل  اأرجاء  بكل  داخلية  كامريات  تركيب  �شيتم 
�شيتي لت�شهيل ر�شد ما يحدث يف ال�شوارع واملناطق العامة 
وحتديد الهوية واملراقبة والك�شف والتتبع بغر�ض م�شاعدة 
معدالت  اأعلى  لتحقيق  املعلومات  جمع  على  املدينة  اإدارة 
للتحكم يف دخول  اأنظمة ذكية  وا�شتخدام  واالأمان،  االأمن 
االأفراد وال�شيارات لتوفري االأمان لقاطني املدينة، كما اأنه 
ال�شيارات  املخ�ش�شة  املواقف  اإدارة  نظام  تطبيق  �شيتم 
نظام  وهو   ،ITS الذكية  املرور  واإ�شارات   Parking
ملراقبة حركة املركبات يجمع بني اإ�شارات املرور التقليدية 
وجمموعة من اأجهزة اال�شت�شعار لل�شيطرة عليها من غرفة 
لتنظيم  اال�شطناعي  الذكاء  با�شتخدام  الرئي�شية  التحكم 
عرب  وامل�شاة  ال�شيارات  مرور  حركة  اأولويات  وحتديد 
ب�شبكة  الدائمة  املرورية  ال�شيولة  ل�شمان  وكذلك  املدينة، 

الطرق الداخلية باملدينة.
ــ تقع م�ستقبل �سيتي بالقرب من �لعا�سمة �لإد�رية 
�ملوقع  ذلك  من  ��ستفادة  �مليدنة  حققت  هل  �جلديدة.. 

على م�ستوى �لبنية �لتحتية؟
التي  االإيجابية  واملتغريات  امل�شتجدات  �شوء  على 
طراأت على املنطقة املحيطة بـ م�شتقبل �شيتي، ومنها خلق 
جتمعات عمالقة جماورة والتي اأبرزها العا�شمة االإدارية 
قومية  طرق  �شبكة  حماور  وتنفيذ  وتخطيط  اجلديدة 
تخدم املنطقة باأكملها، فقد ا�شتفادت م�شتقبل �شيتي من 
جلميع  الو�شول  اأ�شبح  حيث  تاأكيد؛  بكل  امل�شتجدات  هذه 
نظًرا  للغاية  مي�شًرا  القاهرة  �شرق  مناطق  امل�شروعات يف 
املنطقة،  بهذه  تنفيذها  مت  التي  العمالقة  الطرق  ل�شبكة 

وباالأخ�ض م�شتقبل �شيتي.
وبالن�شبة ل�شبكة الطرق التي حتيط مبدينة م�شتقبل 
والطريق  ال�شوي�ض،  القاهرة  طريق  �شمااًل  فيحدها  �شيتي 
الدائري  الطريق  وغرًبا  �شرًقا،  االإقليمي  الدائري 
امل�شتقبل بطول 11 كيلو،  االأو�شطي، وجنوًبا طريق جنوب 

جنحت  طبيعتها  اإىل  احلياة  عودة  وبعد  اأ�شهر،   6 حواىل 
ال�شركة يف الو�شول مبعدالت تنفيذ عمليات البنية التحتية 

اإىل 90 % حتى االآن؛ ومن املتوقع اأن يكون م�شروع
باملرحلة  م�شروع  اأول  هو   Green Square  
قبل  له  املطلوبة  املرافق  اإي�شال  من  االنتهاء  يتم  االأويل 

نهاية هذا العام.
�ثرت على معدلت  كورونا  باأن  نفهم من حديثكم 
�ستلقي بظاللها على  �سيتي".. فهل  "م�ستقبل  بـ  �لعمل 

موعد ت�سليم �مل�سروعات يف �ملدينة؟
مب�شر  العقارية  امل�شروعات  كجميع  �شيتي  م�شتقبل 
التي قامت بتنفيذ االإجراءات االحرتازية التي مت تطبيقها 
معدالت  على  ال�شيء  بع�ض  اأثر  ما  االإن�شائية،  باملواقع 
تلك  تتجاوز  مل  ولكن  بامل�شروعات،  اخلا�شة  التنفيذ 
ن�شب  تعوي�ض  مت  لكن  االأكرث،  على  اأ�شهر   6 الـ  التاأثريات 
التنفيذ املتاأخرة خالل الن�شف الثاين من العام اجلاري، 
على اأن يتم بدء ت�شليمتا املراحل االأوىل لبع�ض امل�شروعات 

باحلي االأول باملرحلة االأوىل نهاية العام اجلاري.
على  للمدينة  الرئي�شة  البوابة  تنفيذ  حالًيا  ويجري 
تنفيذها  من  االنتهاء  و�شيتم  االأو�شطي  الدائري  الطريق 
بهذه  اخلا�شة  �شكيب  الالند  اأعمال  وكذلك  بالكامل 
املبنى  تنفيذ  جاري  اأنه  كما   ،2021 مار�ض  يف  املنطقة 
نوؤكد  ولذلك   ،  S1 املدينة  خدمات  اإدارة  ومبنى  االإداري 
اأن الربامج الزمنية التي تلتزم بها �شركة امل�شتقبل للتنمية 
العمرانية اأمام املطورين لن تتاأثر ولن يحدث اأي تاأخري يف 

مواعيد ت�شليم امل�شروعات.
يف  �لعقارية  �ل�سوق  لأد�ء  توقعاتكم  ما  �خلتام..  يف 
حالًيا  �حلكومة  تتبناها  �لتي  �لعمر�نية  �لنه�سة  ظل 

و�سعيها لبناء مدن جديدة؟
تتجه نحو االنطالق خالل  امل�شرية  العقارية  ال�شوق 
معدالت  من  البالد  ت�شهده  ما  ظل  يف  املقبلة،  االأعوام 
والتي  البالد  اأرجاء  تنمية عمرانية غري م�شبوقة مبختلف 
تدعو للتفاوؤل والفخر بوجود قيادة �شيا�شية على قدر عاٍل 
عام  بوجه  والبناء  الت�شييد  قطاع  باأن  والثقة  الوعي  من 
والقطاع العقاري على وجه التحديد ميثالن قاطرة النمو 

االقت�شادي بكل تاأكيد.

وهو الطريق الفا�شل بني م�شتقبل �شيتي والعا�شمة االإدارية 
على  �شيتي  م�شتقبل  تقع  حيث  زايد؛  بن  حممد  ومدينة 
واجهة م�شرتكة مع هذه امل�شروعات بو�شفها اأهم واأ�شخم 
وكذا  القاهرة،  �شرق  يف  بها  العمل  اجلاري  امل�شروعات 

ا. طريق الروبيكى اأي�شً
يف  بتغيري�ت  �لعقارية  �ل�سركات  �لعديد من  قامت 
جلاأمت  هل  كورونا..  وباء  لتاأثري�ت  ��ستجابة  خططها 

لذلك �خليار؟
التداعيات ال�شلبية الأزمة فريو�ض كورونا امل�شتجد كان 
لها تاأثري وا�شح على كافة القطاعات االقت�شادية، واألقت 
بظاللها على خطط غالبية ال�شركات العقارية، وبالن�شبة 
ل�شركة "امل�شتقبل"، فكانت قد وعدت اأن يتم االنتهاء من 
تنفيذ �شبكة املرافق والبنية التحتية للمرحلة االأوىل البالغ 
مليار   5.7 نحو  اإىل  ت�شل  بتكلفة  فدان   1500 م�شاحتها 
جنيه، يف 30 يونيو من العام اجلاري، اإال اأن جائحة كورونا 
اإىل  ت�شعى  التي كانت  لتاأجيل م�شتهدفاتها  ال�شركة  دفعت 
حتقيقها يف الن�شف االأول من 2020 اإىل الن�شف الثاين 
يعادل  اجلائحة  تاأثري  اأن  يعنى  ما  وهو  العام،  ذات  من 

لن نلجأ لالقتراض البنكي.. واستفدنا من شبكة طرق 
العاصمة اإلدارية الجديدة

طلب مستمر على أراضي 
المدينة.. وتعاقدات على 

جزء من مشروعات المرحلة 
الرابعة
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