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بنكي مرص و القاهرة و مجموعة مرص القابضة للتأمني ورشكة آليانز 

بمرص يطلقون صندوق عقاري مرصي (صندوق استثمار مرص العقاري 

1(  
 

 مجموعةقام بنك مرص بالتعاون مع كال من بنك القاهرة و

طالق ، وذلك إلبمرصمرص القابضة للتأمني ورشكة أليانز 

 ،)1(صندوق استثمار مرص العقاري  صندوق عقاري مرصي

 19خالل احتفال مهيب تم عقده يوم االثنني الموافق 

رئيس -محمد االتربي بحضور السيد األستاذ/  2022ديسمرب 

 -السيد االستاذ/عاكف المغربي  ،مجلس إدارة بنك مرص

باسل   /االستاذالسيد و نك القاهرةرئيس مجلس إدارة ب –السيد األستاذ/ طارق فايد  و نائب رئيس مجلس ادارة بنك مرص

مجموعة رشكات أليانز ايمن حجازي رئيس مجلس إدارة  /االستاذ، السيد  مرص القابضة للتأمنيرئيس مجموعة   -الحيين 

، ولفيف متمزي من قيادات  مجموعة طلعت مصطفىالعضو المنتدب ل / هشام طلعت مصطفى االستاذ والسيدبمرص 

 .بمرصأليانز رشكة و مرص القابضة للتأمني مجموعةبنكي مرص و القاهرة و 

لية آتجارية ذات عائد دوري مما يتيح  أصول عقاريةيستثمر في  )1(صندوق استثمار مرص العقاري ومن الجدير بالذكر ان  

واليت تمكن المستثمرين من االستثمار في عقار مبارش وكذا توزيع المخاطر عىل عدة  ؛استثمار جديدة بالسوق العقاري

 360بلغ توقد اكتتب في االصدار االول مؤسسات مالية مرصية ومتعددة الجنسيات بقيمة  .عقارات مملوكة للصندوق

وبنك كال من بنك مرص مليون جم، حيث بلغت مساهمة  500 والبالغ مليون جم من اجمايل حجم الصندوق المستهدف

بلغت و لكال منهما عىل حدا، رصيمنيه مليون ج 100مرص القابضة للتأمني ورشكاتها التابعة بواقع  القاهرة ومجموعة

 .رصيمنيه مليون ج 60رشكة أليانز بمرص مساهمة 

 

 

 

 



تجارية من مجموعة طلعت مصطفى في مدينة الرحاب و مدينيت عقارية وقد قام الصندوق بتوقيع صفقة رشاء أصول 

؛ وذلك بعد قيام رشكة مرص إلدارة صناديق االستثمار (مدير الصندوق) ،يت تتمزي بقوة رشائية عالية ومعدل نمو مستمروال

متخصصة في إدارة صناديق االستثمار بدراسة تلك االصول من كافة الجوانب التجارية والمالية وخالفه من خالل فريق ال

تتنوع المحالت التجارية بني تجارة التجزئة، المطاعم، محالت المالبس  عمل محرتف متخصص في االستثمار العقاري، وحيث

واالكسسوارات، تجارة االجهزة اإللكرتونية والسلع المعمرة وتقوم مجموعة طلعت مصطفي بدور المطور العقاري ومدير 

 .األصول العقارية والمدير الفين العقارات

رئيس مجلس إدارة بنك مرصان اطالق هذا الصندوق يأتي في طليعة سلسلة من -وقد رصح السيد االستاذ/ محمد االتربي 

العقارية اليت تعزتم رشكة مرص إلدارة صناديق االستثمار إصدارها، و ان خطوة اطالق (صندوق استثمار مرص  الصناديق

تصاد المرصي خاصة وأن جهود بنك مرص لتنشيط السوق العقاري استكماًال لدوره في دعم االق ضمن )، تأتى1العقاري 

القطاع العقاري من ضمن أهم القطاعات المؤثرة في االقتصاد المرصي، والذي ينعكس نهوضه عىل نهضة جميع 

القطاعات االقتصادية األخرى في ظل نظام بييئ متكامل بما يساهم في تنفيذ خطط التنمية المستدامة للدولة، حيث يؤمن 

 .جل دعم خطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامةبنك مرص برضورة تضافر الجهود من أ

نائب رئيس مجلس ادارة بنك مرص عىل دور الهيئة العامة للرقابة المالية في دعم -وقد أثين السيد االستاذ/عاكف المغربي 

إطالق الصندوق العقاري وأضاف سيادته انه تم تأسيس الصندوق بهدف توفري وعاء ادخاري / استثماري جديد للمستثمرين 

ان االستثمار ، ون بالسوق المرصيتعزيز وجود آليات استثمار كافية متاحة للمستثمري عىلالمرصيني في ضوء حرص البنك 

الصندوق العقاري جاء في إطار دعم البنك لخطة الدولة لتنشيط االقتصاد المرصي وبصفة خاصة القطاع العقاري كونه ب

 بط به عدة قطاعات صناعية وخدمية.قطاع اسرتاتيجي ترت

رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة أن مشاركة البنك فى الصندوق  -طارق فايد السيد األستاذ/  د رصحوق

، المرصي ككل اإلقتصاد تمويل سوق العقارات فى مرص وعىل بعدًا إسرتاتيجًيا تنموًيا من شأنه أن يعود بالنفع عىلتمثل 

 جديدة يتم طرحها بالسوق المرصي، الصندوق أداةبإعتبار 

 مع السياسة االستثماريةفق وابما يت متمزيةستثمارية إ ةفرصق الصندوق يمثل إىل أن إطال مشرياً 

 .المرصفيةاليت تركز عىل تقديم حزمة من الخدمات المالية غري القاهرة ولبنك 

 الصندوق مساهمة بنك القاهرة فىوذكر السيد األستاذ/ بهاء الشافعى نائب رئيس مجلس اإلدارة التنفيذى أن 

 نك واستكمال حزمة الخدمات الخاصةنويع محفظة اإلستثمار الخاصة بالبتأتى فى إطار ت

 ىل للمدفوعات الرقميةورشكة تاالتأجري التمويىل، كايرو به بعد تأسيس رشكة كايرو للرصافة، ورشكة

 ناديق اإلستثمار الىت يساهم فيهالتحويل األموال، فضًال عن ص IBAGواإلستحواذ عىل حصة من رشكة 

 



جاالت عديدة لدعم رواد األعمال فى مجاالت عديدة ومن أبرزها قطاع التكنولوجيا المالية، مضيفًا أن بنك البنك فى م

% من أسهم الرشكة، فيما تبلغ حصة مشاركة البنك فى 20القاهرة يشارك فى رشكة مرص إلدارة صناديق اإلستثمار بنحو 

 مليون جنيه. 100صندوق استثمار مرص العقارى نحو 

مليون جنيه  100وأوضح السيد األستاذ / باسل الحيىن رئيس مجموعة مرص القابضة للتأمني أن مشاركة المجموعة بملبغ 

حيث  العقاريباالهتمام باالستثمار  اسرتاتيجية المجموعةإطار  فييأتى  )1فى تأسيس (صندوق استثمار مرص العقارى 

 .تمتلك المجموعة أكرب محفظة عقارية مؤسسية فى مرص

الصندوق  باالشرتاك فيعرب أيمن حجازي، رئيس مجلس إدارة مجموعة رشكات أليانز بمرص، عن سعادته السيد األستاذ/ بدوره 

تحت إدارة بنك مرص العريق والذي يحظى بثقة كبرية في األوساط االستثمارية، قائال: "جاءت المشاركة في الصندوق 

عاًما. كما تأتي مشاركتنا  20من ة بني رشكة أليانز وبنك مرص، والممتدة منذ أكرث الناجح االسرتاتيجيةاستكماال للرشاكة 

ضمن اسرتاتيجية مجموعتنا الطامحة لتنويع منتجاتها وأدواتها االستثمارية، مما يعود بالنفع عىل عمالئنا الذين نوليهم 

ون ذات مردود جيد لهم، وهو األمر الذي وجدناه اهتماًما بالًغا، ونعمل عىل الدوام عىل البحث عن فرص استثمارية آمنة تك

في االستثمار في السوق العقاري وذلك لضخامته وتنوعه مما يتيح فرًصا استثمارية جيدة عىل المدى المتوسط والطويل 

 األجل.

لمجموعة طلعت وفي السياق ذاته أكد السيد األستاذ/ هشام طلعت مصطفى الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب 

مصطفى القابضة، عىل أهمية إطالق صندوق لالستثمار العقاري لتحقيق عوائد مجزية للمساهمني في ظل ما أثبتته 

الدراسات ان االستثمار العقاري يعد األعىل عائد مقارنة باألوعية االدخارية األخرى، كما يساهم الصندوق في توفري سيولة 

 لقائمة وتطوير مرشوعات جديدة.للمطورين للتوسع في المرشوعات ا

ان الجدير بالذكر أيضا ان تدخل  1 العقاريرئيس مجلس إدارة رشكة صندوق استثمار مرص  - حجازيوقد رصح دكتور / خالد 

الدولة لتعديل بعض اإلجراءات لتنظيم ضوابط عمل تلك الصناديق في السوق لتشجيع صناعة تأسيس الصناديق العقارية 

ومبادرات البنك المركزي ، والمتمثلة في التعديالت للوائح والقوانني الصادرة من الهيئة واليت خفضت العديد من اإلجراءات 

زيادة اقبال  ذلك اىل يؤديس الكرتوني،باإلضافة اىل تسهيل عميلة تسجيل العقارات من خالل سجل  ،يل العقاري للتمو

 .صناديق عقارية أخرى لتأسيسالمستثمرين عىل الدخول في تلك الصناعة وزيادة الرواج مستقبال وتكرار التجربة 

 ق االستثمار ان صناديق االستثمارمرص إلدارة صنادي ةرئيس مجلس إدارة رشك -سوزان حمدي  /وقد رصحت الدكتورة 

  صناعة ناجحة بالعديد منكما انها تعترب كله،األكرث فاعلية في تحريك سوق العقارات في العالم  األداةهي 

 لمستثمرين الراغبني في دخول مجالحيث اعتربوا ان الصناديق العقارية هي الوسيلة األمثل لصغار ا الدول،

 .العقاري االستثمار

 



سيكون بداية لخطوات متتالية بتأسيس مزيد من الصناديق  1والجدير بالذكر ان تأسيس صندوق استثمار مرص العقاري 

يعترب كمحفز للعديد من الكيانات المحلية سواء كان بنوك او رشكات لتأسيس مثل تلك  إلنهالعقارية خالل الفرتة المقبلة 

وسع في المشاريع العقارية في المدن الجديدة وعىل الجانب االخر تعترب حل مناسب الصناديق وخاصة في ظل الرواج والت

 .االقتصادي أيضا العقاري وللوضعألليات التمويل للمطورين في السوق 

المحىل وخلق مزيد من الفرص االستثمارية  االستثماريهذه النوعية من الصناديق تعترب حقبة جديدة في الواقع  وإطالق

للحفاظ عىل األموال  ثمر المحىل واألجنيب وتوسيع خيارته االستثمارية المتاحة خاصة الرغبة الملحة حالياً امام المست

 .المستثمرة
 

 

 
 


