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اللجنة الوطنية العقارية وفد  رئيس الجمعية    علي عيسىبرئاسة المهندس/  استقبلت جمعية رجال األعمال المصريين  

  30إلى    24خالل الفترة من    المرشد د  محمبرئاسة السيد/  جمهورية مصر العربية  إلى    بإتحاد الغرف السعودية

 2022 يونيو

 
عقب الزيارة التاريخية لصاحب السموالملكي األمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي األخيرة تأتي هذه الزيارة  

الت العالقات  العالقات اإلقتصادية وعكست عمق ومتانة  نوعية جديدة في  نقلة  والتي أحدثت  بين للقاهرة  اريخية 

 البلدين وحجم التعاون القائم بينهما. 

دولة رئيس مجلس الوزراء المصري   فعاليات الملتقى العقاري الثاني المصري السعودي تحت رعاية  وعقدت  

وبحضور    المهندسالسيد   مدبولي  مصطفى  والسيد الدكتور/  العام،  األعمال  قطاع  وزير  توفيق  هشام  السيد/ 

، وسعادة السفير نائب وزير االسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للمشروعات القوميةالمهندس/ خالد عباس  

السيد النائب / عماد حموده   سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية و  أسامة بن أحمد نقلي

 .العاملة في المجال العقاري و المصرية  كبرى الشركات السعودية  و  ة اإلسكان والمرافق بمجلس النواب رئيس لجن

   -التالي أسمائهم: اللجنة الوطنية العقارية بإتحاد الغرف السعوديةوفد وضم 

 الشركة  الوظيفة  االسم م.

محمد عبدهللا عبدالعزيز   1

 المرشد

العقارية  اللجنة الوطنية وفد رئيس 

نائب  -  بإتحاد الغرف السعودية

 رئيس مجلس اإلدارة

 مجموعة المرشد القابضة 

خالد بن سعود بن عبد العزيز  2

 الصالح 

نائب رئيس اللجنة الوطنية العقارية  

 مالك المؤسسة

 شركة المجموعة العقارية 

 معا السعودية  نائب رئيس اللجنة الوطنية العقارية  معن الحريري  3

مكتب السبهان لالستثمار والتطوير   المدير العام ماجد بن عوض السبهان  4

 العقاري 

 عمر العمري لالستثمار العقاري   عمر إبراهيم العمري  5

مكتب رئيس طائفة العقار يحيى   مدير المنشاة  يحيى محمد ابو راس الغامدي  6

 محمد ابو راس للخدمات العقارية 

 غصن البلبل العقارية  المالك الرفاعيأحمد بن حمدي محمد  7

   مؤسسة النعيم العقارية المدير التنفيذي    سمير عبدالرحمن النعيم 8

 معاير العقارية  المدير العام بندر ضيف هللا العمري  9

 الجمعية التعاونية لالسكان  رئيس مجلس االدارة  اياد عبد الوهاب بافقيه  10

للتقييم  شركة صالح العمري   مجلس اإلدارة رئيس  صالح حسين العمري  11

 العقاري والخدمات العقارية 

 شركة عطاء المنورة العقارية مالك الشركة –المدير العام  طالل بن سفر جامع العمري  12
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 الشركة الوظيفة  االسم م.

 مؤسسة عادل عبدهللا الشعيبي صاحب مؤسسة  عادل عبدهللا الشعيبي  13

 مؤسسة عيون المدن   الرئيس التنفيذي  الحربي عبدهللا  14

 )عين الرياض( 

  -مدير مؤسسة االدخار العقارية  ابراهيم بن محمد الدوسري  15

عضو لجنة العقار واالسكان بغرفة 

 االحساء 

 مؤسسة االدخار العقارية 

رجل اعمال و مستشار هندسي في  عبدهللا محمد العرفج  16

بالمملكة العربية  الغرفة التجارية 

 السعودية 

عبدهللا محمد العرفج لالستشارات  

 الهندسية 

 نماء الخليج للتنمية العمرانية  رئيس مجلس ادارة معاذ عبد العزيز المخضوب  17

المدير التنفيذي للجنة الوطنية  مشرف الرويلي  18

 العقارية 

 اللجنة الوطنية العقارية 

   على حوفان الشمراني  19

 مجلس االعمال السعودي المصري   أسامة احمد خياط  20

  -:مجموعة من الفعاليات و الزيارات كالتاليستفادة المتبادلة فقد أعدت الجمعية  وحرصاً منا على تعظيم اإل

 Big 5زيارة معرض و مؤتمر  .1

األعمال المصريين  بحضور أعضاء لجنة التشييد بجمعية رجال ورشة عمل خاصة بالتشييد والتطويرالعقاري  .2

 وأعضاء اللجنة الوطنية العقارية بإتحاد الغرف السعودية 

وزير قطاع األعمال  بحضور كل من  وفد اللجنة الوطنية العقارية بإتحاد الغرف السعوديةشرف   ملعشاء ع .3

 .وزيراإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية  و نائب  العام

العاصمة   دارةإرئيس مجلس  أحمد زكي عابدين    /و لقاء مع السيد اللواء  اإلدارية الجديدة  ميدانية للعاصمةزيار ة   .4
  دارية الجديدةاإل 

 التي تضمنت زيارة كل من :و  الجاللة ميدانية لمدينةزيارة  .5
 الجاللة  جامعة •

 و الدوان تاون  الترفيهيةالمنطقة  •

 التلفريك •

 مشروع فيرست جروب  •

 IL Monte Galalaمشروع   •

 غذاء إستضافته شركة تطوير مصر  •

 - :وفد اللجنة الوطنية العقارية بإتحاد الغرف السعوديةقاها تلإالتي أهم الشخصيات 

 المنصب  األسم م

 وزير قطاع األعمال هشام توفيق السيد/  1
 العاصمة االدارية الجديدة رة رئيس مجلس ادا عابدين اللواء/ أحمد زكي  2

 رئيس الهيئة العامة لإلستثمار والمناطق الحرة المستشار/محمد عبد الوهاب  3
وعات القومية  خالدعباس المهندس/  4  نائب وزير االسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للمشر
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 2022 يونيو  26 السبت 

Big 5 

 
   Big 5 ومعرض زيارة مؤتمر

 

كلمة    وفد اللجنة الوطنية العقارية بإتحاد الغرف السعودية  وإلقاء السيد / محمد المرشد رئيس   Big 5زيارة مؤتمر  

 .خالل الجلسة اإلفتتاحية للمؤتمر

   - 2022  يونيو  27 األحد 
 
 صباحا

 لقاء مع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لإلستثمار والمناطق الحرة 

 الهيئة العامة لإلستثمار والمناطق الحرة  

 
 بمقر الهيئة  لقاء مع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لإلستثمار والمناطق الحرة 
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 الوطنية العقارية بإتحاد الغرف السعودية بوفد اللجنة لقاء الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لإلستثمار والمناطق الحرة 

 

المستشار مع    /اجتمع  الحرة  والمناطق  لالستثمار  العامة  للهيئة  التنفيذي  الرئيس  الوهاب  عبد  اللجنة  محمد  وفد 

السعودية الغرف  بإتحاد  العقارية  وذلك   الوطنية  اللجنة  رئيس  المرشد  العزيز  عبد  عبدهللا  محمد  السيد/  برئاسة 

شركة من كبرى الشركات   27وبمشاركة ممثلي    رئيس غرفة التطوير العقاري  المهندس طارق شكريبحضور  

 ومواد البناء.  الزراعة ، الصناعة، السعودية في مجال التطوير العقاري

بتقديم الشكر للهيئة العامة وقد قام السيد الدكتور/ محمد يوسف المدير التنفيذي لجمعية رجال األعمال المصريين  

إلى إهتمام    روأشاعلى إستضافتهم لوفد اللجنة الوطنية العقارية بإتحاد الغرف السعودية  ستثمار والمناطق الحرة  لإل

الدائم بوضع الهيئة العامة لإلستثمار والمناطق الحرة   تقوم بها    ات على أولوية الزيارالجمعية  كافة الوفود  التي 

 Big 5يتضمن زيارة معرض و مؤتمر    لزيارةثري لجدول أعمال    ه تم إعداد أنكما أضاف    ،األجنبية إلى مصر

والتطويرالعقاريو   بالتشييد  بإتحاد شرف    ملعشاء عوكذلك    ورشة عمل خاصة  العقارية  الوطنية  اللجنة  وفد 

 العمرانيةوزيراإلسكان والمرافق والمجتمعات  و نائب    بحضور كل من وزير قطاع األعمال العام  الغرف السعودية

 مدينة الجاللة ميدانية للعاصمة اإلدارية الجديدة وات زيارو

وتطرق االجتماع لبحث زيادة االستثمارات السعودية في مصر وفتح مجاالت جديدة لالستثمارات المتبادلة بين 

رجال  على  االستثمار  فرص  بعرض  الوزراء  مجلس  رئيس  مدبولي  مصطفى  الدكتور  لتكليفات  تنفيذاً  البلدين 

عقب الزيارة الرسمية التي    لغرف السعودية وفد اللجنة الوطنية العقارية بإتحاد ااألعمال السعوديين وتأتي زيارة  

قام بها صاحب السمو األمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية إلى مصر والتي تم على هامشها 

 اتفاقية استثمارية بين الجانبين المصري والسعودي.  14توقيع 

البلدين خاصة في ضوء ما تشهده الفترة الحالية من توفير وأكد عبد الوهاب أهمية تعزيز العالقات االستثمارية بين  

دعم غير مسبوق للقطاع الخاص وتشجيع الشركات العربية واألجنبية لضخ مزيد من االستثمارات في السوق 

أحد الركائز األساسية للمشروعات القومية الجاري تنفيذها   المصرية أنها تعدُ  ومنها القطاعات اإلنشائية معتبراً 

مثل العاصمة اإلدارية والعلمين الجديدة وغيرهما والتي تهدف لخلق   مدن الجيل الرابع  محور قناة السويس،مثل:  

مدن ذكية تعتمد على الخدمات اإللكترونية والطاقة المتجددة باإلضافة إلى تنفيذ شبكة ضخمة من الطرق والكباري 

 لربط المشروعات القومية والمدن الجديدة.  

ادل الرؤى حول تعزيز التعاون المشترك من خالل استغالل الميزات التنافسية لمصر كوجهة جاذبة وتناول اللقاء تب

المتواجدة   خاصة  االستثمارية  الخريطة  على  المتاحة  االستثمارية  الفرص  واستعراض  المنطقة  في  لالستثمار 
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دي بين البلدين ليرتقي لمستوى  بالمشروعات القومية التي تنفذها الدولة المصرية وأهمية تعزيز التعاون االقتصا

 الروابط التاريخية بين الشعبين الشقيقين ولتواجد مختلف عوامل التكامل االقتصادي المشترك.

كما أكد المستشار محمد عبد الوهاب أن الهيئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة تضُع على رأس أولوياتها دعم  

ثمارات وتذليل أي تحديات قد تواجهها وأن الهيئة تسعى لجذب المزيد الشركات والمستثمرين لضخ المزيد من االست

من االستثمارات السعودية إلى مصر من خالل تكثيف التواصل مع كبرى الشركات السعودية المهتمة بالفرص  

االستثمارية المتاحة ومتابعة توسعات الشركات السعودية المستثمرة في مصر فضالً عن تعريف مجتمع األعمال 

 السعودية بآخر تطورات مناخ االستثمار. ب

   - 2022  يونيو  27 األحد 
 
 عرصا

 ورشة عمل خاصة بالتشييد والتطوير العقاري  

 بفندق سميراميس إنتركونتيننتال 

 
 المهندس فتح هللا فوزي والسيد محمد المرشد بورشة عمل خاصة بالتشييد  

 
 والتطوير العقاري ورشة عمل خاصة بالتشييد 
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وترأس الورشة المهندس نظمت جمعية رجال األعمال المصريين ورشة عمل خاصة بالتشييد والتطوير العقاري  

وبحضور الجمعية   رئيس  ونائب  والمقاوالت  التطويرالعقاري  لجنة  رئيس  فوزي  الوطنية    فتح هللا  اللجنة  وفد 

لمصرية العاملة في قطاع التشييد للتباحث وتبادل اآلراء حول  وكبري الشركات ا  العقارية بإتحاد الغرف االسعودية

الحيوي القطاع  البلدين في هذا  بين  المشترك  التعاون  ً  كيفية زيادة فرص  السعودي عرضا الجانب  قدم    الهام. و 

 ً و أكد على أهمية تبادل الخبرات   2030طار رؤية  إعن أهم الفرص االستثمارية المتاحة في المملكة في    تقديميا

 تضافر الجهود بين رجال األعمال في البلدين لتحقيق االستفادة المثلى للقطاع العقاري في البلدين. و

   - 2022  يونيو  27 األحد 
 
 مساءا

 السعودي -المصري الملتقى العقاري الثاني 

 بفندق سميراميس إنتركونتيننتال 

 
 المصري السعودي  الثاني الملتقى العقاري 

 
 خالل الملتقى عات العمرانية مائب وزير االسكان و المجتو نوزير قطاع األعمال وسفير خادم الحرمين الشريفين 
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 خالل الملتقى  وزير قطاع األعمال وسفير خادم الحرمين الشريفين ورئيس جمعية رجال األعمال المصريين

 

السعودي في القاهرة بالتعاون مع اتحاد الغرف   -المصري  أعمال الملتقى العقاري الثاني    الجمعية بتنظيمقامت  

هشام توفيق  السيد /  السعودية تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، وبحضور  

السيد المهندس / خالد  بن أحمد نقلي،  وزير قطاع األعمال العام ، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر أسامة  

وممثلي كبرى الشركات السعودية نائب وزير االسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للمشروعات القومية  عباس  

 .والمصرية في مجال التطوير العقاري

مشترك وفي أول أعمال الملتقى عقد الجانب المصري والسعودي جلسة خاصة عن فرص االستثمار والتعاون ال

الهدايا   الجانبان  تبادل  كما  الهندسية،  االستشارية  والخدمات  والمقاوالت  والبناء  والتشييد  العقاري  القطاع  في 

التذكارية حيث قام كل من المهندس علي عيسي رئيس جمعية رجال األعمال المصريين والمهندس فتح هللا فوزي  

نائب وزير االسكان و السيد / خالد عباس    عام هشام توفيقنائب رئيس مجلس اإلدارة بتكريم وزير قطاع األعمال ال 

القومية اللجنة الوطنية   رئيس  و سفير خادم الحرمين الشريفين و  والمرافق والمجتمعات العمرانية للمشروعات 

 .العقارية باتحاد الغرف السعودية

المصريين، تنظيم عدة زيارات   الغرف لهذا واعلنت جمعية رجال األعمال  بإتحاد  العقارية  الوطنية  اللجنة  وفد 

جدول   السعودية تشمل  حيث  العمرانية  التنمية  مجاالت  في  االستثمار  فرص  علي  الواقع  أرض  على  للتعرف 

 .الزيارات، مشروعات  العاصمة اإلدارية الجديدة ومدينة الجاللة

ا بحث ورحب  في  السعودي  المصري  بالتعاون  المصريين،  األعمال  رئيس جمعية رجال  عيسى  على  لمهندس 

 الفرص االستثمارية المتاحة بالبلدين، موضحاً أن قطاع التشييد والتطوير العقاري يمثل أحد أهم ركائز العالقات 

 .لبنية التحتية والتنمية العمرانيةاالستثمارية التي تشهد ازدهار في  المرحلة القادمة، مع مساعي مصر لتطوير ا
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عقب الزيارة التاريخية لصاحب تأتي  الي أن هذه الزيارة  الهامة    عيسي خالل كلمته بالملتقى  المهندس / عليوأشار

السموالملكي األمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي األخيرة للقاهرة و التي أحدثت نقلة نوعية جديدة في العالقات 

أن حجم التعاون    مؤكداً ،    بينهمااإلقتصادية وعكست عمق ومتانة العالقات التاريخية بين البلدين وحجم التعاون القائم  

ص في البلدين هو ما  مليار دوالر معظمها بين القطاع الخا  7.7في تنامى مستمر حيث تم توقيع اتفاقيات تصل إلى  

 .يعكس دور وأهمية التكامل بين القطاع الخاص في البلدين

 

إن التعاون المشترك بين البلدين في جميع المجاالت وخاصةً في قطاع التطويرالعقاري و التشييد واألنشطة  كما أكد على  

ظل الطفرة التي تشهدها مصر حالياً في تطوير بنيتها    المرتبطة به يعد من أهم مجاالت التعاون المشترك و خاصة في 

التحتية وإنشاء الطرق و الكباري و إقامة الكثير من المدن الذكية الجديدة التي تتطلب تضافر الجهود بين رجال األعمال  

 .في البلدين و تبادل الخبرات و اقامة استثمارات مشتركة بما يحقق مصلحة الشعبيين الشقيقين

 

هللا فوزي نائب رئيس مجلس اإلدارة و رئيس لجنة التطوير العقاري والمقاوالت بجمعية    المهندس فتح  ثم أعرب 

رغبة رجال األعمال عن    رجال األعمال المصريين، ورئيس اللجنة العقارية بمجلس األعمال المصري السعودي،  

 .لتنمية العمرانيةالبلدين في زيادة االستثمارات السعودية المصرية المشتركة في قطاعات التطوير العقاري وا

 

ن مصر تمتلك نماذج ناجحة من الشركات السعودية التي تتوسع بصورة مستمرة أ  فوزىالمهندس / فتح هللا  واضاف  

ً   1200وفى المقابل هناك اكثر من   انه مع   شركة مصرية تستثمر فى السوق السعودي فى مجاالت مختلفة موضحا

االستثما لدفع  سياسات  المصرية  الدولة  وان  انتهاج  خاصة  المستثمرين  امام  العقبات  وتذليل  مصر  فى  العربي  ر 

عام   مصر  بدأتها  التي  االقتصادية  في   2016اإلصالحات  وضح  ما  وهو  االستثماري  المناخ  تهيئة  في  ساهمت 

 .المشروعات العمالقة التي تبنتها الدولة منذ ذلك الحين وحتى اآلن

 

االستشارات الهندسية بين المكاتب االستشارية المصرية والسعودية، وأضاف أن هناك فرص كبيرة للتعاون في مجال  

 ً مصر شركات   توجد فيللتعاون والتكامل ومجال المقاوالت بين الشركات المصرية والشركات السعودية حيث    وايضا

سنوات الماضية في النهضة  7 ـمقاوالت كبري ولديها طاقات إنتاجية كبيرة ويشهد علي ذلك اإلنجاز الذي تم خالل ال

مدينة جديدة من مدن الجيل الرابع، خاصة وأن المملكة العربية السعودية   40العمرانية غير المسبوقة من خالل تنفيذ  

 – والتي اعلنها األمير محمد بن سلمان    2030مقبلة علي نهضة عمرانية مشابهة لما حدث في مصر لتحقيق رؤية  

 .السعوديةولي عهد المملكة العربية 

 

تمثل فرصة للتعرف علي المجاالت االستثمارية    وفد اللجنة الوطنية العقارية بإتحاد الغرف السعوديةن زيارة  أوضح  أو

المتاحة بمصر وخاصة في مجال االستثمارات العقارية من خالل زيارة بعض المشروعات الهامة على ارض الواقع  

ينة الجاللة ، السيما وأن القطاع العقاري نشط وحقق حجم مبيعات خالل ومد   –مثل مدينة العاصمة االدارية الجديدة  

 مع رئيس الهيئة العامة لالستثمار و المناطق الحره اجتماع    عقد مليار جنيه مصري، كما    240حوالي    2022عام  

 .لتعريفهم باإلجراءات والقوانين المطلوبة والفرص المتاحة بكافة القطاعات األخرى
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سعى إلى ت  أن اللجنةمحمد عبدهللا المرشد رئيس اللجنة الوطنية العقارية باتحاد الغرف السعودية    يد و قد أضاف الس

حجم  وزيادة  االقتصادية  المجاالت  جميع  في  السعودية  العربية  والمملكة  مصر  بين  االقتصادية  العالقات  تعزيز 

 .االستثمارات في القطاع العقاري

 

للزيارة التاريخية التى قام  لمصر تعد امتداداً  ة العقارية بإتحاد الغرف السعوديةوفد اللجنة الوطنيوأوضح أن زيارة 

 .بها ولي العهد السعودي األمير محمد بن سلمان وتمثل حلقة جديدة من سلسلة العمل االقتصادي المشترك

 

بإمكانات كبير بأبعاده المختلفة يزخر  ة تنتظر استثمارها وأكد أن مستقبل التعاون االقتصادي السعودي المصري 

وتوظيفها لتحقيق المزيد من المنافع للبلدين والشعبين الشقيقين، وحل جميع المعوقات التي تواجه نمو االستثمارات  

 .السعودية في مصر بما يحقق فرص متكافئة للجانبين

 

ت االقتصادية، مما جعل وأشار إلى أن االقتصاد السعودي شهد خالل السنوات الماضية نمواً إيجابياً في كافة المجاال

اقتصادا عالمياً،   20المملكة تحقق العديد من اإلنجازات على المستوى المحلي والعالمي، حيث تعد من ضمن أكبر  

 .سوقا عالميا 140ووصلت منتجاتها ألكثر من  

 

العالمية  تستهدف تنويع مصادر الدخل، وجذب المزيد من االستثمارات المحلية و  2030وأضاف أن رؤية المملكة  

للسوق وخلق الشراكات االستراتيجية مع الشركات الرائدة في جميع المجاالت االقتصادية، ومن أهم هذه المشاريع 

سكان وغيرها من المشاريع العمالقة العمالقة مشروع نيوم، والبحر األحمر، والقدية، وأماال ومشاريع وزارة اإل

ً  بارزاً التي يلعب فيها القطاع العقاري دوراً   . ومهما

 

ودعا أصحاب األعمال في جمهورية مصر العربية لالستفادة من هذه الفرص من خالل خلق شراكات استراتيجية  

  .رغبة الجانب السعودي في تعزيز التعاون وتوسيعه مع مصر مع أصحاب األعمال مؤكداً 

 

  من الفرص االستثمارية، مؤكداً   دداً وعرض وزير قطاع األعمال العام هشام توفيق علي المستثمرين السعوديين ع

بين الجانبين في مختلف المجاالت،   على عمق وقوة العالقات المصرية السعودية والحرص على تعزيز التعاون 

القاهرة اً  مشير هليوبوليس" شرق  "نيو  مدينة  ومنها  العقاري  التطوير  في  للشراكة  المتاحة  الفرص  من  عدد  إلى 

ال "هليوبارك" على طريق  ومتنزه   –قاهرة  وأرض  الجديدة،  اإلدارية  العاصمة  بالقرب من  الصحراوي  السويس 

فدانًا تابعة لشركة الدلتا    32حديقة الميريالند وقصر غرناطة بمصر الجديدة، باإلضافة إلى قطعة أرض بمساحة  

إلى ماليين متر، وأرض سافوي باألقصر،    6للصلب بمسطرد، وأرض شركة الحديد والصلب في حلوان بمساحة  

  .مساحات غير المستغلة لبعض المحالج تصلح كمراكز لوجستية في المحافظات الجانب 

 

 ً لالستثمار في قطاع الفنادق، ومنها إعادة إحياء فندق "جراند كونتيننتال" التاريخي بالقاهرة   كما طرح الوزير فرصا

نادق المتميزة في القاهرة من شركة مشروع ستضم بعض الف  %30-20الخديوية، وكذلك اعتزام طرح حصة نحو  

  .واإلسكندرية وأسوان واألقصر

 

  ً متميزة في مجال الزراعة واإلنتاج الحيواني بمزرعة شركة جنوب   وأضاف "توفيق"، خالل كلمته، أن هناك فرصا

  .من أكبر المجازر اآللية في مصر الوادي في توشكى التي تضم أيًضا محجًرا بيطريًا وواحداً 
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إ الوزير  السيدان وتطرق  السيارة  تشمل  والتي  الكهربائية  المركبات  صناعة  مجال  في  الوزارة  مشروعات  لى 

التحكم، مشيراً  البطارية ونظم  إلى   والميكروباص الكهربائي والتوكتوك الكهربائي باإلضافة إلى مشروع تطوير 

  .فرص التعاون في صناعة مكونات المركبات الكهربائية

 

وزير قطاع األعمال العام إلى خدمات شركة جسور )النصر للتصدير واالستيراد( من خالل وفي قطاع آخر، أشار 

الكتالوج   خالل  من  المنتجين  وصغار  للمصدرين  والتسويق  الوساطة  خدمات  تقديم  على  يقوم  جديد  عمل  نموذج 

م، حيث سيتم إطالق دولة حول العال 40فرًعا خارجيًا تغطي نحو  16اإللكتروني للترويج للمنتجات المصرية عبر 

 .فروع في األسبوع األول من يوليو المقبل 6الكتالوج اإللكتروني وافتتاح  

 

من جانبه، أشار نائب وزير اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للمشروعات القومية المهندس خالد عباس إلى 

تصادية والتجارية بما في ذلك القطاع أهمية تعزيزعالقات التعاون بين السعودية ومصر في جميع المجاالت االق

 .العقاري

 

مدن جديدة،   3وحول فرص االستثمار في مصر في التنمية العمرانية قال »عباس« إنه سيتم إصدار قرارات بإقامة  

مدينة جديدة، استثمارات   43سنوات، ليصل عدد المدن الجديدة لـ    8مدينة تم االنتهاء منها خالل الـ    14بخالف  

ألف   600، وهو رقم ينمو سنويًا، وجرى االنتهاء من تخصيص  2022مليار جنيه هذا العام    150قيمة  عمرانية ب

 .وحدة سكنية

إلى أن   واكد ان الدولة تواصل توسيع حجم اإلنفاق في البنية األساسية لتهيئة المناخ االستثماري في البالد، مشيراً 

 .فافية عالية تسهياًل على المطورين العقارييناألراضي سيتم طرحها إلكترونيًا، بأسعار ميسرة، وبش

 

 

 

 

   - 2022  يونيو  28 اإلثني   
 
 صباحا

 اإلحتفال بإفتتاح المشروع الجديد لشركة أكام الراجحي حضور 

 القاهرة الجديدة – ماريوت بفندق 
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  - 2022  يونيو  28 األثني   
 
 ظهرا

 زيارة العاصمة اإلدارية 

 
 العاصمة اإلدارية الجديدة  لمقربإتحاد الغرف السعودية زيارة وفد اللجنة الوطنية العقارية  

 

، وفد اللجنة الوطنية العقارية بإتحاد الغرف السعودية زيارة    جمعية رجال األعمال المصريين لجنة التشييد بنظمت  

لمقر شركة العاصمة اإلدارية الجديدة ومشروعات المرحلة     أعضاء اللجنة الوطنية العقارية باتحاد الغرف السعودية

استقبل   بالبلدين، حيث  الخاص  القطاع  بين  المشترك  التعاون  ودفع  االستثمار  لفرص  الترويج  بهدف  وفد األولى، 

اللواء المهندس أحمد زكي عابدين رئيس مجلس اإلدارة كل م  اللجنة الوطنية العقارية بإتحاد الغرف السعودية ن 

 .والعقيد خالد الحسيني المتحدث الرسمي للمشروع 

 

رجل أعمال سعودي، أعضاء اللجنة الوطنية العقارية باتحاد   20أمام    السيد اللواء / احمد زكي عابدينواستعرض 

المتوفرة لالستثمار في مختلف القطاعات اإلنشائية راضي والمساحات المختلفة  من قطع األ  الغرف السعودية، عدداً 

واالستثمار العقاري والمشروعات اإلدارية والتجارية وكذلك األراضي المخصصة إلنشاء االبراج اإلدارية بجانب 

من مشروعات المرحلة   لعدداً   قطع اراضي للمدارس والجامعات والمستشفيات بأسعار مخفضة، فضال عن زيارة 

 . األولي، منها مشروعات الوزارات بالحي الحكومي والسفارات ومقار مجلس النواب والشيوخ وغيرها
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والمتاحة لرجال  الواعدة  الفرص االستثمارية  العديد من  بها  الجديدة  الجمهورية  إن  قال »عابدين«،  اللقاء  وخالل 

واالستثمار التطوير  قطاع  في  السعوديين  مشيراً   األعمال  والتشييد،  وانتقال   العقاري  الحكومي  الحي  افتتاح  إلى 

 الحكومة لكامل مقرات الوزارات بالعاصمة اإلدارية الجديدة الشهرالمقبل.

 

الفتاح السيسي بإنشاء الجمهورية الجديدة بغرض تنموي واستثماري أيضاً حيث أن  وأشار أن قرار الرئيس عبد 

العبء والتكدس على القاهرة الكبرى بجانب تحقيق أرباح للشركة وللمستثمرين الهدف تحسين جودة الحياة وتخفيف  

 والحفاظ على استدامة المشروع. 

 

برئاسة محمد عبد هللا المرشد رئيس اللجنة الوطنية     وفد اللجنة الوطنية العقارية بإتحاد الغرف السعوديةكما ابدي  

باتحاد الغرف السعودية إعجابه الشديد بتج المدن الجديدة العقارية  ربة مصر في إنشاء عاصمة جديدة وعدداً من 

 والذكية من مدن الجيل الرابع.

 

السعوديةكما دارت مناقشات واستفسارات   الغرف  بإتحاد  العقارية  الوطنية  اللجنة  المتاحة   وفد  ، حول األراضي 

 ولية. ومجاالت االستثمار المختلفة وخاصة في التعليم والصحة والمدارس والجامعات الد 

 

أسئلة    ورداً  السعوديةعلى  الغرف  بإتحاد  العقارية  الوطنية  اللجنة  المخصصة   وفد  األراضي  أسعار  أن  أوضح   ،

أنه يوجد حاليا   مدرسة   40مدارس بجانب    6جامعات و   6للمدارس والجامعات والمستشفيات مميزة جداً، مشيراً 

 مستشفيات خاصة. 6انترناشيونال تحت االنشاء، ومستشفى عام و

 

فدان، فضال عن قطع 1000الي    50وأشار »عابدين« إلي توافر مساحات أراضي للقطاع السكني تتراوح ما بين  

 أراضي عديدة لألغراض اإلدارية والتجارية. 

 

الف جنيه    60وأكد رئيس شركة العاصمة اإلدارية الجديدة، أن أخر سعر لمتر األرض في منطقة الدوان تاون بلغ  

إلى  ومن   يرتفع  أن  في مشروع   100المتوقع  العمل  مع  بالتزامن  األولى  للمرحلة  الكامل  التشغيل  مع  جنيه  الف 

وقيمة عالية   ها تميزاً راألخضر وأكث النهرالمونوريل واالنتهاء منه بنهاية العام، بخالف أن هذه األراضي تقع علي 

 متر.  260بسبب االرتفاعات التي تصل إلى 

 

دكتور محمد يوسف المدير التنفيذي للجمعية عن سعادته باإلنجازات السريعة لمشروعات التعمير من جانبه أعرب ال

الجمعية   ثاني جولة، وزيارة تنظمها  الجديدة في  بالعاصمة اإلدارية  التحتية  الوطنية لوواالسكان والبنية  اللجنة  فد 

زكي عابدين الستكشاف الفرص االستثمارية    وتنظيم لقاء مع اللواء مهندس أحمد   العقارية بإتحاد الغرف السعودية

 علي أرض الواقع.

 

  يوسف ، رغبة جمعية رجال األعمال المصريين وحرصها علي تعزيز أطر التعاون السيد الدكتور / محمد    واكد  

شبكة  خالل  من  الجديدة  الذكية  والمدن  الجديدة  اإلدارية  بالعاصمة  المباشرة  لالستثمارات  الترويج  في  المشترك 

  .2030القات الدولية للجمعية مع نظيرتها العربية واألجنبية في إطار مساندة رؤية الدولة للتنمية العمرانية  الع

 



14 
 

 2022 يونيو  29 الثالثاء 

زيارة مدينة الجاللة 

 
 وفد اللجنة الوطنية العقارية بإتحاد الغرف السعودية من امام جامعة الجاللة 

 

 

 جامعة الجاللة  –قاعة المؤتمرات 

 

نظمت حيث    زيارته لمصر بمشروعات مدينة الجاللة  وفد اللجنة الوطنية العقارية بإتحاد الغرف السعوديةوأختتم  

ميدانية   المصريين، جولة  األعمال  السعوديةجمعية رجال  الغرف  بإتحاد  العقارية  الوطنية  اللجنة  لعدد من   وفد   ،

الجاللة بالعين السخنة، وذلك في ختام أجندة فعاليات الملتقي العقاري الثاني المصري المشروعات العمرانية بمدينة 
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أمام رجال األعمال  التنمية العمرانية  العقاري ومشروعات  للترويج لفرص االستثمار  الجمعية  السعودي وأنشطة 

 والمستثمرين السعوديين خالل تواجدهم بالقاهرة. 
 
عدداً لمشروعات العاصمة اإلدارية   ة الوطنية العقارية بإتحاد الغرف السعوديةوفد اللجنعلي مدار األسبوع زار  و

والتعاون   االستثمار  فرص  واستعراض  الحرة  والمناطق  لالستثمار  العامة  الهيئة  بمسئولي  ألتقي  كما   ، الجديدة 

 ري السعودي. االقتصادي المشترك بين القطاع الخاص بالبلدين خالل فعاليات الملتقي العقاري الثاني المص
 

لمدينة الجاللة بزيارة جامعة الجاللة، حيث قدم   وفد اللجنة الوطنية العقارية بإتحاد الغرف السعوديةجولة  وبدأت  

الجامعة، شرح لالستراتيجية العامة للجامعة ورؤيتها لتصبح الجامعة األولي مدير التسويق بالدكتور يحيي ابو خطوة  

منتج سياحي يطل على خليج    وفد اللجنة الوطنية العقارية بإتحاد الغرف السعوديةسنوات، كما زار  5مصر خالل  في  

 السويس.  
 
مشروع المونت جاللة السخنة لشركة تطوير مصر حيث استضاف الدكتور أحمد شلبي الرئيس   زيارةالوشملت   

واستعرض مخطط المشروع ورؤية   د اللجنة الوطنية العقارية بإتحاد الغرف السعوديةوفالتنفيذي والعضو المنتدب،  

وتجربة الشركة في إنشاء المدن الذكية وتحسين جودة الحياة بجانب الموقف الحالي لمراحل تنفيذ مشروعات الشركة 

 وتسليم الوحدات.
 

ري بالغرف السعودية وجمعية رجال األعمال وأشار »شلبي« إلي أهمية تعزيز التعاون مع الجانب السعودي و المص

االستثمار  بصناديق  االستعانة  بجانب  الخبرات  ونقل  المشترك  واالستثمار  الشراكة  لفرص  للترويج  المصريين 

 العقاري بالمملكة السعودية لتوفير التمويل للمشروعات العقارية في مصر. 
 

وفد اللجنة  غرف السعودية محمد عبدهللا المرشد، وأعضاء  من جانبه أشاد رئيس اللجنة الوطنية العقارية باتحاد ال

بمشروعات الدولة والقطاع الخاص في مجاالت التنمية العمرانية والتجربة      الوطنية العقارية بإتحاد الغرف السعودية

للقطا  حقيقي  بإنجاز  السخنة  المونت جاللة  الرابع، واصفا مشروع  الجيل  من  الذكية  المدن  إنشاء  في  ع  المصرية 

 الخاص والدولة مثل العاصمة اإلدارية الجديدة والعلمين الجديدة والمدن الذكية الجديدة.
 

اللجنة الوطنية العقارية بإتحاد الغرف السعوديةودعا   القطاع   وفد  ، إلي أهمية توسيع آفاق التعاون بين منظمات 

والبشرية وخبرات البلدين في إنشاء المدن   الخاص في مجاالت التنمية العمرانية واالستفادة من اإلمكانيات المادية

الف وحدة سكنية   140تستهدف انشاء    2030الذكية، وتوفير الصناديق االستثمارية، مشيراً إلى أن رؤية المملكة  

مليون من الزوار المعتمرين وهو ما يوفر فرص عمل   30فضال عن استقبال    %70لزيادة المشاريع السكنية بنسبة  

 تصادية واستثمارية ضخمة بين رجال األعمال بالبلدين. جديدة وعالقات اق
 

من جانبه أكد الدكتور محمد يوسف المدير التنفيذي لجمعية رجال األعمال المصريين، أن لجنة التطوير العقاري 

ستبحث عقد لقاءات افتراضية قريباً مع أعضاء اللجنة الوطنية العقارية السعودية وخبراء القطاع المصرفي المصري 

والشركات العقارية للحوار حول تشجيع جذب صناديق االستثمار السعودية بغرض التمويل العقاري و تصدير العقار  

والتعريف بتجارب الشركات المصرية والسعودية في مجاالت التنمية العمرانية وفرص العمل في مشروع مدينة  

من المشروعات القومية المختلفة في إطار رؤية نيوم ومشروع البحر االحمر ومدينة المعرفة االقتصادية وغيرها  

 .2030المملكة ومصر للتنمية العمرانية  
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 لالطالع على العروض التقديمية يرجى زيارة الرابط التالي:

 العرض المقدم من وزارة قطاع األعمال   .1
https://docs.google.com/presentation/d/1sCMKBiULGsTCxiNMW3miJWz8Qyo0OeTE/edit?usp=

45023910&rtpof=true&sd=truesharing&ouid=1027233270521 

 

 ة الوطنية العقارية السعودية العرض المقدم من اللجن .2
usp=sharing&ouid=1https://docs.google.com/presentation/d/17oWgY364eeIlz4fpxu4cAtkvFxgIvRSh/edit?

02723327052145023910&rtpof=true&sd=true 

 

 -يمكنكم الضغط على الروابط التالية: الصحفية التغطيةلالطالع على  

1. -%D8%A7%D9%86%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-https://www.alarabiya.net/aswaq/realestate/2022/06/27/

-9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D

-%D9%84%D9%85%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89D8%A7%

-D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%

-D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%

-D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%

-%D9%81%D9%8A-D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%

1%D8%A9D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B% 

2. -https://www.youm7.com/story/2022/6/27/%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9

-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%84

-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%85%

-D9%84%D9%84%D9%88%D9%81%D8%AF%

-8%AF%D9%8AD8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D%

-D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%

-D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%

D9%81%D9%8A/5817163% 

 

3. -%D8%A7%D9%86%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-te/2022/06/27/https://www.alarabiya.net/aswaq/realesta

-%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84

-D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89%

-D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%

-D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%

-D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%

-%D9%81%D9%8A-D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8AD8%A7%%

D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9% 

 

 

4. https://www.elbalad.news/5336241 

 

5. -C%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A-https://almalnews.com/%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9

-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84

-D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86%

%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1-D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%85% / 

 

https://docs.google.com/presentation/d/1sCMKBiULGsTCxiNMW3miJWz8Qyo0OeTE/edit?usp=sharing&ouid=102723327052145023910&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1sCMKBiULGsTCxiNMW3miJWz8Qyo0OeTE/edit?usp=sharing&ouid=102723327052145023910&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/17oWgY364eeIlz4fpxu4cAtkvFxgIvRSh/edit?usp=sharing&ouid=102723327052145023910&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/17oWgY364eeIlz4fpxu4cAtkvFxgIvRSh/edit?usp=sharing&ouid=102723327052145023910&rtpof=true&sd=true
https://www.alarabiya.net/aswaq/realestate/2022/06/27/-%D8%A7%D9%86%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
https://www.alarabiya.net/aswaq/realestate/2022/06/27/-%D8%A7%D9%86%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
https://www.alarabiya.net/aswaq/realestate/2022/06/27/-%D8%A7%D9%86%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
https://www.alarabiya.net/aswaq/realestate/2022/06/27/-%D8%A7%D9%86%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
https://www.alarabiya.net/aswaq/realestate/2022/06/27/-%D8%A7%D9%86%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
https://www.alarabiya.net/aswaq/realestate/2022/06/27/-%D8%A7%D9%86%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
https://www.alarabiya.net/aswaq/realestate/2022/06/27/-%D8%A7%D9%86%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
https://www.alarabiya.net/aswaq/realestate/2022/06/27/-%D8%A7%D9%86%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
https://www.youm7.com/story/2022/6/27/%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%85-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%88%D9%81%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A/5817163
https://www.youm7.com/story/2022/6/27/%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%85-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%88%D9%81%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A/5817163
https://www.youm7.com/story/2022/6/27/%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%85-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%88%D9%81%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A/5817163
https://www.youm7.com/story/2022/6/27/%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%85-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%88%D9%81%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A/5817163
https://www.youm7.com/story/2022/6/27/%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%85-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%88%D9%81%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A/5817163
https://www.youm7.com/story/2022/6/27/%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%85-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%88%D9%81%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A/5817163
https://www.youm7.com/story/2022/6/27/%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%85-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%88%D9%81%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A/5817163
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