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 عنالؤنا بالقطاع العقاري

      

     

 عكاض يًتؿٝٝس ٚايبٓا٤
اهل١٦ٝ اهلٓسغ١ٝ يًكٛات 

 املػًر١

َهتب صبٛض  

يالغتؿاضات
 بًٛ بًٛ ايعني ايػد١ٓ ضٚاز َصط/ أضتاٍ

 ؾطن١ َصط إلزاض٠

 األصٍٛ ايعكاض١ٜ
 بٓا٤ يإلْؿا٤ ٚايتعُري

   

     
جٗاظ َؿطٚعات ٚظاض٠ 

 ايساخ١ًٝ

أنتٛبط يًت١ُٝٓ  6

 ٚاالغتثُاض
 ايسٜاض ايكطط١ٜ

َصط اـًٝخ يًفٓازم 

 ٚايػٝاذ١

ايكابط١ يًُطاضات 

 ٚاملالذ١ اؾ١ٜٛ

املطاغِ ايسٚي١ٝ يًتطٜٛط 

 ايعكاضٟ

املٓتع٠ يًػٝاذ١ 

 ٚاالغتثُاض

       

   
 فُٛع١ ايبابطني َصط تٝسا َصط ؾطن١ أغاخإ زإٚ تإٚ نْٛهٛضز األًٖٞ يًت١ُٝٓ ايعكاض١ٜ زاَاى َصط

ايؿطن١ ايعطب١ٝ يًت١ُٝٓ 

 ٚاإلغهإ

       

       

 فُٛع١ تباضى ايكابط١
ايؿطن١ املصط١ٜ 

 يًُؿطٚعات ايرتف١ٝٗٝ

فُٛع١ ايطٚاز يإلْؿا٤  

 ٚايتعُري
 فُٛع١ إمثاض َصط

زاض ايعُطإ يًت١ُٝٓ 

 ٚإزاض٠ املؿطٚعات

املٛاضز ايعطب١ٝ يًت١ُٝٓ 

 ٚاالغتثُاض ايعكاضٟ

قط١ٜ بْٛٝتاايػٝاذ١ٝ 

 بفاٜس

       

       
 زضِٜ ّٖٛ

فُٛع١ ايطٚاز 

 يإلغتثُاض ايعكاضٟ
 MG فُٛع١ أبطاد َصط

DEVELOPMENT 
فٝٓهٛضب يالغتؿاضات  مشؼ يًت١ُٝٓ ايعكاض١ٜ ٖٛضٜعٕٚ

 املاي١ٝ

       

       

 فٓسم ًٖٝتٕٛ ضَػٝؼ أٜٚا يإلغتثُاض ايعكاضٟ ْٖٝٛساٟ يًُصاعس
ؾطن١ املٓاض٠ يألغتثُاض 

 ٚايت١ُٝٓ

َهتب عُس َصُُٕٛ 

 ٚاغتؿاضٜٕٛ

Price Water 

House Coopers 
 املترسايبٓو املصطٟ 
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مشاٍ أفطٜكٝا ؾطن١ 

 ايكابط١

فُٛع١ ايعُاض٠ 

 ٚايتدطٝط

مجع١ٝ َصط احملطٚغ١ 

 بًسٟ

ايفتح يًتطٜٛط ايعكاضٟ 

 ٚإزاض٠ املؿطٚعات
  ؾطن١ بفطغت ايعكاض١ٜ

      
 

 

       

 َؿطٚع ٚاذ١ َه١ ايبًس األَني
َهٕٝٛ َطٛضٕٚ 

 عُطإْٝٛ
 األٚىل ايعكاض١ٜ زضٚب ايعكاض١ٜ تػٜٛكاض

َؤغػ١  أمحس بػسازٟ 

يًتحاض٠ ٚاملكاٚالت 

 املعُاض١ٜ

     

       
 َؿطٚع ايتالٍ ايطقٝب ايكابط١ ضٚافس ايكابط١ فُٛع١ ايعحالٕ ايطٜاض يًتعُري زاض األضنإ ايعًٝا ايعكاض١ٜ

     

      

 

فُٛع١ ايطاجرٞ 

 يالغتثُاض ٚايت١ُٝٓ

فُٛع١ عبس احملػٔ 

اؿهري ٚأٚالزٙ 

يًُؿاضٜع ايرتف١ٝٗٝ 

 ٚايػٝاذ١ٝ

فُٛع١ ؾطنات 

 اـطجيٞ

ؾطن١ زي١ يإلغتثُاض 

 ايعكاضٟ

ايكاغِ يإلغتؿاضات 

 املاي١ٝ
  ؾطن١ ايطابح يًت١ُٝٓ

      
 

 

تركيا
 

اإلماراتاللويتماليزيا

 

 

  
 ؾطن١ َهٕٓٛ

 يًتػٜٛل ايعكاضٟ 
 بٝع أنازميٞ 

 املؤغػ١ ايعا١َ

 يًطعا١ٜ ايػه١ٝٓ
 ؾطن١ ايعكاضات املترس٠

 فٝٓهٛضب

 يالغتؿاضات املاي١ٝ 

 
 

    

   البحرين

 
 مح١ً ايفطقإ يًعُط٠

 

   

 

 

 

الشعودية



 

 

 

 

 الدولية :قطاع املشروعات العقار ية العنالقة واملطارات املدنية  1/1

 يصاحل ؾطن١ ايسٜاض ايكطط١ٜ . –باملٓطك١ ايصٓاع١ٝ بربد ايعطب  2ًَٕٝٛ ّ 9تطٜٛط 

 

 يصاحل ؾطن١ األًٖٞ يًت١ُٝٓ ايعكاض١ٜ. –بططٜل ايكاٖط٠ ايعني ايػد١ٓ  2ًَٕٝٛ ّ 5تطٜٛط 

 

 ٚظاض٠ ايساخ١ًٝ . يصاحل جٗاظ َؿطٚعات –بططٜل ايكاٖط٠ ايػٜٛؼ ايصرطاٟٚ  2ًَٕٝٛ ّ 5تطٜٛط  

 

 يصاحل زإٚ تإٚ نْٛهٛضز . –مبٓطك١ ايٓع١ٖ اؾسٜس٠  2أيف ّ 700تطٜٛط 

 

 يصاحل ؾطن١ اـًٝخ َصط يًفٓازم ٚايػٝاذ١ –مبس١ٜٓ ؾطّ ايؿٝذ  2أيف ّ 380تطٜٛط
 

فٝٓهوٛضب يالغتؿواضات   يصاحل أذس عُال٤ ؾطن١  –مبس١ٜٓ ايكاٖط٠ اؾسٜس٠  2أيف ّ 378تطٜٛط 

  .املاي١ٝ

 
 يصاحل ؾطن١ زاَاى ايعكاض١ٜ   –مبس١ٜٓ ايؿٝذ ظاٜس  2أيف ّ 300تطٜٛط 

 
 

 يصاحل فُٛع١ ايبابطني َصط  –مبرٛض أنتٛبط مبس١ٜٓ ايؿٝذ ظاٜس  2أيف ّ 280تطٜٛط  

 

يصوواحل ؾووطن١ ايكوواٖط٠ اؾسٜووس٠ يالغووتثُاضات     –مبسٜٓوو١ ايكوواٖط٠ اؾسٜووس٠   2أيووف ّ 169تطووٜٛط 

  ايعكاض١ٜ  

ّ  150تطووٜٛط يصوواحل ؾووطن١ إٜطٚتٝووٌ يًفٓووازم     –مبطنووع املٓتووع٠ ايػووٝاذٞ بؿووطّ ايؿووٝذ      2أيووف 

  ٚايػٝاذ١  

 يصاحل ؾطن١ تٝسا َصط. –مبس١ٜٓ ايكاٖط٠ اؾسٜس٠  2أيف ّ 132تطٜٛط 
 

مصر



 –زضاغو١ اؾووس٣ٚ ايتػووٜٛك١ٝ ملؿووطٚع إقاَوو١ َطوواض جسٜووس بكطوواع ضأؽ غووسض مبراف وو١ جٓووٛب غووٝٓا٤  

 َٔ اهل١٦ٝ ايعا١َ يًت١ُٝٓ ايػٝاذ١ ٚايه١ًٝ ايف١ٝٓ ايعػهط١ٜ. يصاحل نٌ

زضاغوو١ أ ووط إْؿووا٤ َطوواض َطغوو٢ عًووِ ايووسٚيٞ عًوو٢ ذطنوو١ ايتُٓٝوو١ ايػووٝاذ١ٝ زاخووٌ ٚخوواضد نووطزٕٚ  

 . PRICE WATER HOUSE COOPERSَس١ٜٓ َطغ٢ عًِ يصاحل أذس عُال٤ 

    

ؾطن١ َهٕٝٛ َطوٛضٕٚ  يصاحل  – املاغ١ ايػهين مبس١ٜٓ جس٠زضاغ١ فطص االغتثُاض مبؿطٚع بطد 

 عُطإْٝٛ
 

 
 يصاحل ؾطن١ األٚىل ايعكاض١ٜ. –مبٓطك١ بكٝل مبس١ٜٓ ايسَاّ  2ًَٕٝٛ ّ 6تطٜٛط 

 

 1.7زضاغ١ اؾس٣ٚ ايتػٜٛك١ٝ إلقا١َ َس١ٜٓ غه١ٝٓ مبه١ املهط١َ )ايػهٔ ايبسٌٜ( ع٢ً َػاذ١ 

  َهني. –األَني ٚؼايف ؾطن١ َهٕٝٛ ايبًس يصاحل ؾطن١  2ًَٕٝٛ ّ

 2ًَٕٝٛ ّ 1.6زضاغ١ اؾس٣ٚ ايتػٜٛك١ٝ يإلغتػالٍ األَثٌ ألضاضٞ َؿطٚع جاظإ ايػهين مبػاذ١ 

 مبس١ٜٓ جاظإ يصاحل اذس عُال٤ َهتب بٝت اـرب٠ املصطٟ يإلغتؿاضات.
 

يصاحل ؾطن١  –مبس١ٜٓ ايسَاّ بططٜل اي ٗطإ أَاّ املٓطك١ ايصٓاع١ٝ ايثا١ْٝ  2ًَٕٝٛ ّ 1.5تطٜٛط  

 تػٜٛكاض يًتطٜٛط ٚاالغتثُاض ايعكاضٟ .
 

 
 يصاحل زاض األضنإ . –بٛازٟ ذٓٝف١ مبس١ٜٓ ايطٜاض  2أيف ّ 800تطٜٛط 

 

 يصاحل أَا١ْ ايعاص١ُ املكسغ١. –غطب َه١ املهط١َ  2أيف ّ 670تطٜٛط 

 

احملػٔ اؿهري ٚأٚالزٙ يًُؿاضٜع ايرتف١ٝٗٝ مبس١ٜٓ ايطا٥ف يصاحل فُٛع١ عبس  2أيف ّ 450تطٜٛط 

 ٚايػٝاذ١ٝ.
 

 يصاحل ؾطن١ غبو . –مبٓطك١ ايبرريات مشاٍ َه١ املهط١َ  2أيف ّ 300تطٜٛط 

 

مبه١  –يصاحل ؾطن١ زضٚب املؿاعط  –مبٓطك١ ايععٜع١ٜ مبه١ املهط١َ  2أيف ّ 300تطٜٛط 

 املهط١َ .

 

 يصاحل فُٛع١ املطٛع يالغتثُاض ايعكاضٟ  –باملٓطك١ املطنع١ٜ مبه١ املهط١َ  2أيف ّ 200تطٜٛط 

 

الشعودية



  

 
 يصاحل املؤغػ١ ايعا١َ يًطعا١ٜ ايػه١ٝٓ . –مبس١ٜٓ اـريإ جٓٛب ايهٜٛت   2ًَٕٝٛ ّ 140تطٜٛط 

 
  

 
إَاض٠  –ع٢ً عري٠ اـإ  2أيف ّ 48.5زضاغ١ اؾس٣ٚ ايتػٜٛك١ٝ ملؿطٚع بطد غهين ع٢ً َػاذ١ 

 .فٝٓهٛضب يالغتؿاضات املاي١ٝايؿاضق١ بايتعإٚ َع ؾطن١ 

 

 

  

اللويت

اإلمارات



 

 

 

 

 قطاع سوق مشروعات اإلسلان باملدن العنرانية اجلديدة:  1/2 

 ايعا١ًَٝ يالغتثُاضيصاحل ؾطن١  – غٛم االغهإ بسَٝاط اؾسٜس٠

 

زضاغوو١ ايفووطص االغووتثُاض١ٜ بػووٛم االغووهإ ايفووٛم َتٛغووط مبسٜٓوو١ زَٝوواط اؾسٜووس٠ بصووف١ عاَوو١    

 ؾطن١ بفطغت ايعكاض١ٜيصاحل  – َٚٓطك١ بٝت ايٛطٔ ٚاالنثط متٝعًا بصف١ خاص١
 

–15210ّ2( مبػوواذ١ 20إلقاَوو١ َٓتحووع غووهين بكطعوو١ األضض ضقووِ )    زضاغوو١ اؾووس٣ٚ ايتػووٜٛك١ٝ  

 يصاحل َهتب صبٛض يالغتؿاضات   – مبس١ٜٓ أغٝٛط اؾسٜس٠
 

ايسضاغ١ املٝسا١ْٝ يػٛم َؿطٚعات اإلغهإ املتٛغط بؿطم ايكواٖط٠ ٚتكوسٜط ذحوِ ايطًوب عًٝٗوا ووو       

  APGيصاحل فُٛع١ ايعُاض٠ ٚايتدطٝط 

ايػووه١ٝٓ مبسٜٓوو١   زضاغوو١ طبٝعوو١ ٚ ووطٚف املٓافػوو١ اؿايٝوو١ ٚاملتٛقعوو١ بػووٛم َؿووطٚعات املٓتحعووات     

 ايكاٖط٠ اؾسٜس٠ َٚس١ٜٓ ايؿطٚم وو فُٛع١ ايطٚاز يإلْؿا٤ ٚايتعُري

 

زضاغ١ اػاٖات ايطًب ع٢ً غٛم ٚذسات اإلغهإ املتٛغوط يًعُوا٥ط ايػوه١ٝٓ بايكواٖط٠ اؾسٜوس٠      

 بصف١ عا١َ َٚٓطك١ األْسيؼ بصف١ خاص١ وو يصاحل فُٛع١ ايطٚاز يإلْؿا٤ ٚايتعُري .

 

مبسٜٓوو١  2أيووف ّ 132اؾووس٣ٚ ايتػووٜٛك١ٝ إلقاَوو١ نُبْٛووس عُوواضات غووه١ٝٓ عًوو٢ َػوواذ١      زضاغوو١ 

  ايكاٖط٠ اؾسٜس٠ يصاحل ؾطن١ تٝسا َصط .

يصوواحل  –زضاغوو١ اػاٖووات ايطًووب عًوو٢ اإلغووهإ املتٛغووط مبٓطكوو١ أبٛاهلووٍٛ بايكوواٖط٠ اؾسٜووس٠       

 فُٛع١ ايطٚاز يإلْؿا٤ ٚايتعُري .

 يصاحل فُٛع١ ايطٚاز يإلْؿا٤ ٚايتعُري . –املتُٝع مبس١ٜٓ ايكاٖط٠ اؾسٜس٠ زضاغ١ غٛم اإلغهإ 

يصاحل فُٛع١ ايوطٚاز   –زضاغ١ تكسٜط ذحِ غٛم اإلغهإ فٛم املتٛغط مبس١ٜٓ ايكاٖط٠ اؾسٜس٠ 

 يإلْؿا٤ ٚايتعُري.
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ُٛعو١ ايوطٚاز   يصاحل ف –أنتٛبط  6زضاغ١ غٛم َؿطٚعات اإلغهإ االغتثُاضٟ ٚايكَٛٞ مبس١ٜٓ 

 يإلْؿا٤ ٚايتعُري .

 يصاحل فُٛع١ ايطٚاز يإلْؿا٤ ٚايتعُري.  –زضاغ١ غٛم اإلغهإ املتُٝع مبس١ٜٓ ايؿطٚم 

 –زضاغ١ طبٝع١ ٚ طٚف املٓافػ١ بايػٛم ايعكاضٟ بايكواٖط٠ اؾسٜوس٠ ٚاملػوتحسات ايوأ طوطأت عًٝو٘       

 فُٛع١ ايطٚاز يإلْؿا٤ ٚايتعُري. –يصاحل 

أنتوٛبط ٚايؿوٝذ    6زضاغ١ اػاٖات ايطًب بايػٛم ايعكاضٟ بايكاٖط٠ ايهرب٣ بصف١ عا١َ ٚمبسٜٓأ 

 يصاحل ؾطن١ زضِٜ ّٖٛ يًت١ُٝٓ ٚاالغتثُاض . –ظاٜس بصف١ خاص١ 

يصوواحل ايؿووطن١ املصووط١ٜ  –أنتووٛبط  6زضاغوو١ اؾووس٣ٚ ايتػووٜٛك١ٝ ملٓتحووع ايووٛضٚز ايصوورٞ مبسٜٓوو١   

 ايعطب١ٝ يًتعُري .

 6يصواحل ؾوطن١    –مبسٜٓو١ ايؿوٝذ ظاٜوس     –اغ١ اؾوس٣ٚ ايتػوٜٛك١ٝ املبس٥ٝو١ ملؿوطٚع بفطيوٞ ًٖٝوع       زض

 أنتٛبط يًت١ُٝٓ ٚاالغتثُاض .

يصوواحل  – َٚٛقووف ايؿووطن١ َوؤ ٖووصا ايػووٛم  زضاغوو١ غووٛم االغووهإ فووٛم املتٛغووط مبسٜٓوو١ ايعبووٛض 

 .بٓا٤ يإلْؿا٤ ٚايتعُريؾطن١ 

 

 االغتثُاض١ٜ مبٓطك١ عػري  وو يصاحل ايػطف١ ايتحاض١ٜ ايصٓاع١ٝ بأبٗا إعساز زيٌٝ ايفطص

الشعودية



 

 

 قطاع املشروعات العقارية الفندقية والرتفيهية :  1/3

 مصر :  

 املسٕ ايػاذ١ًٝ: املسٕ ايعُطا١ْٝ اؾسٜس٠:

 ايعني ايػد١ٓ. .1 ايكاٖط٠ اؾسٜس٠. .1

 ايػاذٌ ايؿُايٞ. .2 َس١ٜٓ ايػازؽ َٔ انتٛبط. .2

 ايػطزق١. .3 ايؿٝذ ظاٜس. َس١ٜٓ .3

 ؾطّ ايؿٝذ. .4 َس١ٜٓ ايؿطٚم .4

 َطغ٢ عًِ. .5 َس١ٜٓ ايعبٛض .5

 

 

 الشعودية : 

  .َه١ املهط١َ  .َس١ٜٓ ايطٜاض  .املس١ٜٓ املٓٛض٠ 

 .َّس١ٜٓ اـرب / ايسَا   مخٝؼ َؿٝط. –ابٗا  .َس١ٜٓ جس٠ 

 .َس١ٜٓ اإلذػا٤  .َٕس١ٜٓ جاظا  .َٓطك١ عػري 

 

 



 6000ّ2ايتػٜٛك١ٝ إلقا١َ ْازٟ ضٜاضٞ إجتُاعٞ خاص ع٢ً قطع١ أضض َػاذتٗا زضاغ١ اؾس٣ٚ 

 .مجع١ٝ َصط احملطٚغ١ بًسٟيصاحل  – تكطٜبًا باهلطب١ ايٛغط٢ باملكطِ

 

مبس١ٜٓ أغٝٛط  – 2ّ 42000إلقا١َ َؿطٚع املٓطك١ ايرتف١ٝٗٝ مبػاذ١  زضاغ١ اؾس٣ٚ ايتػٜٛك١ٝ

  يصاحل َهتب صبٛض يالغتؿاضات. – اؾسٜس٠

زضاغ١ اؾس٣ٚ ايتػٜٛك١ٝ ٚايف١ٝٓ يتكسٜط ايعا٥س املايٞ ٚاالقتصازٟ َع فٓسم قصط ايػالًَٝو 

 يصاحل ؾطن١ املٓتع٠ يًػٝاذ١ ٚاالغتثُاض  –ًَٚركات٘ مبراف ١ اإلغهٓسض١ٜ 
 

لّٛ مبراف ١  3َػت٣ٛ زضاغ١ اؾس٣ٚ ايتػٜٛك١ٝ يتطٜٛط ٚإزاض٠ ٚذل االْتفاع يفٓسم ؾٗطظاز 

  يصاحل ؾطن١ ٖٛضٜعٕٚ إلزاض٠ ايفٓازم.  – اؾٝع٠

يصاحل فُٛع١ ايطٚاز   – زضاغ١ اؾس٣ٚ ايتػٜٛك١ٝ إلقا١َ َؿطٚع غهين غٝاذٞ مبس١ٜٓ ايػطزق١

 يإلْؿا٤ ٚايتعُري.
 

فُٛع١ زضاغ١ اؾس٣ٚ ايتػٜٛك١ٝ ملؿطٚع تطفٝٗٞ غٝاذٞ بايػاذٌ ايؿُايٞ "باب ايبرط" يصاحل 

 إمثاض َصط.

 

زضاغ١ غٛم األيعاب ٚاألْؿط١ ايرتف١ٝٗٝ املٓتؿط٠ بكط٣ ٚفٓازم ايعني ايػد١ٓ يصاحل ؾطن١ تٝسا 

  َصط.

 
لّٛ( بايكاٖط٠ ايهرب٣ يرتؾٝح  5،  4زضاغ١ تكِٝٝ ؾطنات اإلزاض٠ ايفٓسق١ٝ احمل١ًٝ ٚايعامل١ٝ )

يصاحل ؾطن١ املٛاضز ايعطب١ٝ يًت١ُٝٓ ٚاالغتثُاض  –أفطًٗا إلزاض٠ فٓسم بًٛ ْاٌٜ بهٛضْٝـ املعازٟ 

  ايعكاضٟ .

 
 –زضاغ١ اؾس٣ٚ ايتػٜٛك١ٝ املبس١ٝ٥ إلقا١َ ْازٟ ضٜاضٞ تطفٝٗٞ َتُٝع مبس١ٜٓ ايكاٖط٠ اؾسٜس٠ 

 يصاحل فُٛع١ ايطٚاز يإلْؿا٤ ٚايتعُري .

 

 
يصاحل  –يٌٓٝ باملعازٟ زضاغ١ اؾس٣ٚ ايتػٜٛك١ٝ ملؿطٚع بًٛ ْاٌٜ يًؿكل ايفٓسق١ٝ بهٛضْٝـ ا

  ؾطن١ املٛاضز ايعطب١ٝ يًت١ُٝٓ ٚاالغتثُاض ايعكاضٟ .

 
يصاحل ؾطن١  Club House SPAزضاغ١ اؾس٣ٚ ايتػٜٛك١ٝ إلقا١َ فٓسم غٝاذٞ ٜتطُٔ 

  ايكاٖط٠ اؾسٜس٠ يالغتثُاضات ايعكاض١ٜ .

 
املٓتع٠ ايػٝاذٞ ع٢ً َػاذ١ زضاغ١ اؾس٣ٚ ايتػٜٛك١ٝ إلقا١َ َطنع ػاضٟ تطفٝٗٞ َتُٝع مبطنع 

 مبس١ٜٓ ؾطّ ايؿٝذ يصاحل ؾطن١ املٓتع٠ يًػٝاذ١ ٚاالغتثُاض . 2أيف ّ 31
 

 
نكاع١  4350ّ2زضاغ١ اؾس٣ٚ ايتػٜٛك١ٝ الغتػالٍ جطاد فٓسم فريَٓت ايكاٖط٠ مبػاذ١ إمجاي١ٝ 

  يصاحل ؾطن١ اـًٝخ َصط يًفٓازم ٚايػٝاذ١ . –َػطا٠ يًُعاضض 

 
يصاحل ؾطن١ اـًٝخ  –ايؿكل ايفٓسق١ٝ بٓ اّ ايتًُٝو مبراف ١ ايكاٖط٠ ايهرب٣ زضاغ١ غٛم 

  َصط يًفٓازم ٚايػٝاذ١ .

مصر



 
يصاحل ايؿطن١ ايعطب١ٝ  –زضاغ١ اؾس٣ٚ ايتػٜٛك١ٝ يكط١ٜ الجٛيٞ بالد بايػاذٌ ايؿُايٞ 

 يالغتثُاض ايػٝاذٞ .
 

 
يصاحل  –مبس١ٜٓ ايؿٝذ ظاٜس  51337ّ2 زضاغ١ اؾس٣ٚ ايتػٜٛك١ٝ إلقا١َ فٓسم غٝاذٞ ع٢ً َػاذ١

 فُٛع١ ايبابطني َصط .
 

 
مبٓطك١  1457ّ2زضاغ١ اؾس٣ٚ ايتػٜٛك١ٝ إلقا١َ َؿطٚع ؾكل فٓسق١ٝ ع٢ً قطع١ أضض َػاذتٗا 

 يصاحل أذس املػتثُطٜٔ. –ايعَايو بايكاٖط٠ 
 

 
يصاحل ايؿطن١ املصط١ٜ  –زضاغ١ اؾس٣ٚ ايتػٜٛك١ٝ ملؿطٚع قط١ٜ فطٜس٠ مبٓطك١ ايعني ايػد١ٓ 

 يالغتثُاض ٚايت١ُٝٓ .
 

 
زضاغ١ غٛم ايفٓازم املتُٝع٠ بايكاٖط٠ ايهرب٣ ٚاؿص١ ايػٛق١ٝ املتٛقع١ يفٓسم ايربد َٔ ٖصا 

  يصاحل أذس عُال٤ ؾطن١ فٝٓهٛضب يالغتؿاضات املاي١ٝ. –ايػٛم 

 
قاف ١  –ايفٓسق١ٝ مبس١ٜٓ ايعقاظٜل زضاغ١ غٛم املطانع ايتحاض١ٜ ٚايرتف١ٝٗٝ ٚايطٜاض١ٝ ٚاـسَات 

 يصاحل أذس عُال٤ ؾطن١ فٝٓهٛضب يالغتؿاضات املاي١ٝ. –ايؿطق١ٝ 

 

 

 
يصاحل ايؿطن١ املصط١ٜ يًُؿطٚعات  –زضاغ١ اؾس٣ٚ ايتػٜٛك١ٝ ملؿطٚع فٓسم ايٌٓٝ باألقصط 

 ايػٝاذ١ٝ ٚايرتف١ٝٗٝ "تٝٛيٝب".

 

 

 
يصاحل ؾطن١ ٜافا َاى  –أٜالْس ع٢ً عري٠ نٓخ َطٜٛط زضاغ١ اؾس٣ٚ ايتػٜٛك١ٝ ملؿطٚع زضِٜ 

 يًُكاٚالت ٚايتحاض٠.
 

 –زضاغ١ غٛم االغتثُاض ايعكاضٟ ايػهين ايػٝاذٞ مبٓطكأ ايعني ايػد١ٓ ٚايػاذٌ ايؿُايٞ 

 .MG DEVELOPMENTيصاحل 
 

يصاحل ؾطن١  –زضاغ١ اؾس٣ٚ ايتػٜٛك١ٝ إلقا١َ َؿطٚع قط١ٜ غه١ٝٓ غٝاذ١ٝ بايػاذٌ ايؿُايٞ 

 ايفؤاز١ٜ يًتعُري.
 

    

  



يصاحل َؤغػ١  –زضاغ١ اؾس٣ٚ ايتػٜٛك١ٝ ملؿطٚع فٓسم غٝاذٞ بؿاضع املٓصٛض مبه١ املهط١َ 

 عبس ايصُس أمحس بػسازٟ يًتحاض٠ ٚاملكاٚالت املعُاض١ٜ .

أَٛاٍ يالغتؿاضات زضاغ١ اؾس٣ٚ ايتػٜٛك١ٝ ملؿطٚع "جاظٟ الْس" يصاحل أذس عُال٤ ؾطن١ 

 املاي١ٝ.

ع٢ً ؾاضع املًو خايس  3100ّ2زضاغ١ اؾس٣ٚ ايتػٜٛك١ٝ إلقا١َ فٓسم غٝاذٞ َتُٝع ع٢ً َػاذ١ 

 ؾطن١ ضفاف املًُه١ يًتطٜٛط ٚاالغتثُاض ايعكاضٟ . –مبٓطك١ ايععٜع١ٜ مبه١ املهط١َ يصاحل 

اـرب باملًُه١ ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ يصاحل لّٛ مبس١ٜٓ  4زضاغ١ اؾس٣ٚ ايتػٜٛك١ٝ إلقا١َ فٓسم 

 فُٛع١ ؾطنات اـطجيٞ .

يصاحل ؾطن١ تػٜٛكاض يًتطٜٛط ٚاالغتثُاض  –زضاغ١ اؾس٣ٚ ايتػٜٛك١ٝ إلْؿا٤ فٓسم بايسَاّ 

 ايعكاضٟ.

الشعودية
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املكوووواّ مبٝٓووووا٤  إلغووووتػالٍ املطنووووع ايتحوووواضٟ املايٝوووو١( –)ايتػووووٜٛك١ٝ  زضاغوووو١ اؾووووس٣ٚ االقتصوووواز١ٜ

 يصاحل ؾطن١ ايطٖس يًسعا١ٜ ٚاالعالٕ  – االغهٓسض١ٜ
 

املايٝوو١( إلقاَوو١ َؿووطٚع َطنووع إزاضٟ َتُٝووع عًوو٢ قطعوو١    –زضاغوو١ اؾووس٣ٚ االقتصوواز١ٜ )ايتػووٜٛك١ٝ  

 MG DEVELOPMENTيصاحل ؾطن١   –مبس١ٜٓ ايكاٖط٠ اؾسٜس٠  4842ّ2أضض َػاذتٗا 
 

مبس١ٜٓ  Capital Business Parkزضاغ١ اؾس٣ٚ ايتػٜٛك١ٝ إلقا١َ املؿطٚع ايتحاضٟ اإلزاضٟ 

 يصاحل ايؿطن١ ايعطب١ٝ يًت١ُٝٓ ٚاإلغهإ . –ايؿٝذ ظاٜس 

 120800ّ2زضاغ١ اؾس٣ٚ ايتػٜٛك١ٝ إلقا١َ َطنع ػاضٟ إزاضٟ َتُٝع ع٢ً قطع١ أضض َػاذتٗا 

 يصاحل فُٛع١ ايبابطني َصط . –ظاٜس مبس١ٜٓ ايؿٝذ 

زضاغ١ اؾس٣ٚ ايتػٜٛك١ٝ إلقا١َ َؿطٚع غٛم َطنع املٓتع٠ ايتحاضٟ ايػٝاذٞ ٚاملٓطك١ ايتحاض١ٜ 

 يصاحل ؾطن١ املٓتع٠ يًػٝاذ١ ٚاالغتثُاض. –اـس١َٝ احملٝط١ ب٘ مبس١ٜٓ ؾطّ ايؿٝذ 

 2أيف ّ 700تطفٝٗٞ ع٢ً قطع١ أضض َػاذتٗا زضاغ١ اؾس٣ٚ ايتػٜٛك١ٝ إلقا١َ َؿطٚع ػاضٟ 

 يصاحل ؾطن١ زإٚ تإٚ نْٛهٛضز . –َصط اؾسٜس٠  –مبٓطك١ ايٓع١ٖ 

بايكاٖط٠  1000ّ2زضاغ١ اؾس٣ٚ ايتػٜٛك١ٝ إلْؿا٤ َطنع ػاضٟ إزاضٟ ع٢ً قطع١ أضض َػاذتٗا 

 يصاحل فُٛع١ ايطٚاز يإلْؿا٤ ٚايتعُري . –اؾسٜس٠ 

يصاحل ؾطن١ َه١  –ايٛذسات اإلزاض١ٜ املتُٝع٠ مبٓطك١ املٗٓسغني بايكاٖط٠ ايهرب٣ زضاغ١ غٛم 

 يالغتثُاض ٚايت١ُٝٓ ايعكاض١ٜ .

 5زضاغ١ اؾس٣ٚ ايتػٜٛك١ٝ إلقا١َ َس١ٜٓ ػاض٠ َٛاز ايبٓا٤ ٚايتؿٝٝس ٚايسٜهٛضات ع٢ً َػاذ١ 

 .ؾطن١ األًٖٞ يًت١ُٝٓ ايعكاض١ٜيصاحل  –ع٢ً جاْب ططٜل ايكاٖط٠ ايعني ايػد١ٓ اؾسٜس  2ًَٕٝٛ ّ

مبس١ٜٓ ايكاٖط٠ اؾسٜس٠  971ّ2زضاغ١ اؾس٣ٚ ايتػٜٛك١ٝ ملؿطٚع إقا١َ َطنع ػاضٟ ع٢ً َػاذ١ 

 يصاحل ؾطن١ َٝع٠ ايعكاض١ٜ . –

مصر



يصاحل ؾطن١ َه١  –زضاغ١ غٛم املطانع ايتحاض١ٜ املتُٝع٠ عٞ ذًٛإ بايكاٖط٠ ايهرب٣ 

 ايعكاض١ٜ .يالغتثُاض ٚايت١ُٝٓ 

َصط  –زضاغ١ اؾس٣ٚ ايتػٜٛك١ٝ إلقا١َ َطنع ػاضٟ َتُٝع مبٓطك١ ؾرياتٕٛ ًٖٝٛبٛيٝؼ 

 يصاحل ؾطن١ اـًٝخ َصط يًفٓازم ٚايػٝاذ١ . –اؾسٜس٠ 

زضاغ١ اؾس٣ٚ ايتػٜٛك١ٝ إلقا١َ َؿطٚع غٝاذٞ / ػاضٟ ع٢ً نٛضْٝـ ايٌٓٝ عٞ ضٚض ايفطد 

 ؾطن١ املطاغِ ايسٚي١ٝ يًتطٜٛط ايعكاض٣ ."َؿطٚع ٌْٝ ز١َٚ" يصاحل 

أغفٌ  2أيف ّ 19زضاغ١ اؾس٣ٚ ايتػٜٛك١ٝ ملؿطٚع َطنع ػاضٟ ٚتطفٝٗٞ ٚجطاجات ع٢ً َػاذ١ 

 ْازٟ ايعَايو بايكاٖط٠ ايهرب٣ .

زضاغ١ اؾس٣ٚ ايتػٜٛك١ٝ ملؿطٚعات ؾطن١ املصطٜني يإلغهإ ٚايت١ُٝٓ ٚايتعُري )بطد املصطٜني 

 أنتٛبط . 6باملبتسٜإ / َطنع املصطٜني ايطيب مبس١ٜٓ ْصط / ذسا٥ل املصطٜني مبس١ٜٓ اإلزاضٟ 

 يصاحل فٓسم ًٖٝتٕٛ ضَػٝؼ . –زضاغ١ غٛم املطانع ايتحاض١ٜ املتُٝع٠ بايكاٖط٠ ايهرب٣ 

    

 ايطقٝب ايكابط١.يصاحل ؾطن١  –زضاغ١ اؾس٣ٚ ايتػٜٛك١ٝ إلقا١َ َطنع ػاضٟ مبس١ٜٓ ايطٜاض 

 

 زضاغ١ اؾس٣ٚ ايتػٜٛك١ٝ يتكِٝٝ األزا٤ ٚاملعٜخ ايتػٜٛكٞ يصاحل ؾطن١ أَٛاٍ يألغتؿاضات املاي١ٝ.

زضاغ١ اؾس٣ٚ ايتػٜٛك١ٝ ملؿطٚع إقا١َ بطد إزاضٟ )َهاتب( َتُٝع ع٢ً ططٜل املًو فٗس مبس١ٜٓ 

 يصاحل فُٛع١ ايعحالٕ ايعكاض١ٜ. –ايطٜاض 

اؾس٣ٚ ايتػٜٛك١ٝ إلقا١َ َؿطٚع َطنع ػاضٟ َتدصص يف َٛاز َٚػتًعَات ايبٓا٤ زضاغ١ 

 يصاحل ؾطن١ أضٜع يالغتثُاض ٚايتػٜٛل ايعكاض٣ . –ٚايسٜهٛض بايطٜاض 

زضاغ١ تكِٝٝ األزا٤ ٚاملعٜخ ايتػٜٛكٞ ٚايفطص ايتػٜٛك١ٝ املتٛقع١ ملطنع ايتعُري ايتحاضٟ بايطٜاض 

 عُري .يصاحل ؾطن١ ايطٜاض يًت –

بططٜل  2أيف ّ 78زضاغ١ اؾس٣ٚ ايتػٜٛك١ٝ ملؿطٚع إْؿا٤ َطنع ػاضٟ ٚتطفٝٗٞ ع٢ً َػاذ١ 

يصاحل فُٛع١ عبس احملػٔ اؿهري ٚأٚالزٙ يًُؿاضٜع ايرتف١ٝٗٝ  –مخٝؼ َؿٝط  –أبٗا 

 ٚايػٝاذ١ٝ 

الشعودية



مشاٍ َٝسإ زضاغ١ اؾس٣ٚ ايتػٜٛك١ٝ ملؿطٚع املطنع ايتحاضٟ ٚاإلزاضٟ مبٓطك١ ايهٛضْٝـ 

بايتعإٚ َع ؾطن١ اإلػاٖات اؿسٜث يإلغتؿاضات ايتػٜٛك١ٝ يصاحل ؾطن١  –ظس٠  –ايٓٛضؽ 

 زي١ يالغتثُاض ايعكاضٟ .
 

 زضاغ١ غٛم املطانع ايتحاض١ٜ ٚاإلزاض١ٜ مبس١ٜٓ ايسٚذ١ يصاحل فُٛع١ ايطٚاز يإلْؿا٤ ٚايتعُري .

 

 

  

قطر



 

 

 

 

 اإلستغالل األمثل لألراضي )أفضل امللونات العقارية( :قطاع دراسات  1/5

 يصاحل أ/ فؤاز جابط 700ّ2االغتػالٍ االَثٌ الضض بًبٝؼ  

 

زضاغ١ طبٝع١ ٚ طٚف املٓافػ١ اؿاي١ٝ بػٛم االغهإ فٛم املتٛغط مبٓطك١ بٝت ايٛطٔ مبس١ٜٓ 

 ؾطن١ بفطغت ايعكاض١ٜيصاحل  – ايكاٖط٠ اؾسٜس٠

ؾطن١ يصاحل  – زضاغ١ ايفطص االغتثُاض١ٜ مبٓطك١ "أضض بٝت ايٛطٔ" مبس١ٜٓ ايكاٖط٠ اؾسٜس٠

 غ١ًَٛ يًٗٓسغ١ ٚاملكاٚالت

 فسإ مبس١ٜٓ زَٝاط اؾسٜس٠ 100زضاغ١ اؾس٣ٚ ايتػٜٛك١ٝ يإلغتػالٍ األَثٌ يكطع١ أضض مبػاذ١ 

 فٝٓهٛضب يالغتؿاضات املاي١ٝ ؾطن١يصاحل  –

زضاغ١ اؾس٣ٚ ايتػٜٛك١ٝ يالغتػالٍ ألَثٌ ألضض ايؿطن١ ايٛاقع١ بهٛضْٝـ ايٌٓٝ، َٓطك١ 

 يصاحل ؾطن١ ايعكاضات املترس٠ )ايهٜٛت١ٝ(. –املعازٟ، ايكاٖط٠ 

يصاحل  –مبوووس١ٜٓ ايكوواٖط٠ اؾووسٜس٠ مبٓطكوووو١ اضض بٝوت ايٛطووووؤ زضاغووووو١ ايفوووطص ايتػووووٜٛكوووو١ٝ

 نْٛٝهؼ ايعكاض١ٜؾطن١ 

تكطٜط ؼسٜث اغعاض املػح املٝساْٞ ٚاٜطازات ايطًب يًُهْٛات ايعكاض١ٜ املكرتح اقاَتٗا بأضض 

 يصاحل ؾطن١ ايعكاضات املترس٠ )ايهٜٛت١ٝ(.ايؿطن١ بهٛضْٝـ ايٌٓٝ باملعازٟ 

زضاغ١ اؾس٣ٚ ايتػٜٛك١ٝ يالغتػالٍ األَثٌ ألضض ؾطن١ َصط إلزاض٠ األصٍٛ ايعكاض١ٜ مبػاذ١  

 .َهتب صبٛض يالغتؿاضاتيصاحل  –بػاذٌ ضٚض ايفطد 2ّ 3865

فسإ مبس١ٜٓ  183زضاغ١ اؾس٣ٚ ايتػٜٛك١ٝ يالغتػالٍ األَثٌ يكطع١ األضض ايصٓاع١ٝ مبػاذ١  

 ايػعٛز١ٜ املصط١ٜ يالغتثُاض ٚايت١ُٝٓ ايعكاض١ٜ .يصاحل ؾطن١ ايطذاب  –زَٝاط 
 

 –فسإ بايعني ايػد١ٓ  169زضاغ١ اؾس٣ٚ ايتػٜٛك١ٝ يالغتػالٍ األَثٌ يكطع١ أضض َػاذتٗا 

 يصاحل ؾطن١ اـًٝخ َصط يًفٓازم ٚايػٝاذ١ .

فسإ مبٓطك١ ايعني ايػد١ٓ  111زضاغ١ اؾس٣ٚ ايتػٜٛك١ٝ يإلغتػالٍ األَثٌ يكطع١ أضض مبػاذ١ 

مصر



 يصاحل تٝسا َصط.

فسإ مبس١ٜٓ بطد ايعطب  100زضاغ١ اؾس٣ٚ ايتػٜٛك١ٝ يإلغتػالٍ األَثٌ يكطع١ أضض مبػاذ١ 

 .فٝٓهٛضب يالغتؿاضات املاي١ٝبايتعإٚ َع ؾطن١ 

فسإ ايٛاقع١ بؿاضع ايتػعني  92زضاغ١ اؾس٣ٚ ايتػٜٛك١ٝ يالغتػالٍ األَثٌ يكطع١ أضض َػاذتٗا 

 يصاحل ؾطن١ أٜٚا يالغتثُاض ايعكاضٟ.  –مبس١ٜٓ ايكاٖط٠ اؾسٜس٠  –

فسإ مبس١ٜٓ ايكاٖط٠  48زضاغ١ اؾس٣ٚ ايتػٜٛك١ٝ يالغتػالٍ األَثٌ يكطع١ أضض َػاذتٗا 

 فُٛع١ تباضى ايكابط١.يصاحل  –اؾسٜس٠ 

مبس١ٜٓ  2أيف ّ 173زضاغ١ اؾس٣ٚ ايتػٜٛك١ٝ يالغتػالٍ األَثٌ يكطع١ األضض ايػه١ٝٓ مبػاذ١ 

 يصاحل ؾطن١ ايطذاب ايػعٛز١ٜ املصط١ٜ يالغتثُاض ٚايت١ُٝٓ ايعكاض١ٜ . –زَٝاط 

قاف ١  –فسإ  30زضاغ١ اؾس٣ٚ ايتػٜٛك١ٝ يإلغتػالٍ األَثٌ ألضض جعٜط٠ طُٛٙ مبػاذ١ 

 يصاحل صٓسٚم ايعاًَني باملكاٚيٕٛ ايعطب . –اؾٝع٠ 

مبس١ٜٓ ايؿٝذ ظاٜس  138.484ّ2زضاغ١ اؾس٣ٚ ايتػٜٛك١ٝ يالغتػالٍ األَثٌ يكطع١ أضض َػاذتٗا 

 يصاحل فُٛع١ ايبابطني َصط . –

مبٓطك١ ايعني  2ايف ّ 121زضاغ١ اؾس٣ٚ ايتػٜٛك١ٝ يألغتػالٍ األَثٌ يكطع١ أضض َػاذتٗا 

 .MG DEVELOPMENTيصاحل  –ايػد١ٓ 
 

فسإ ع٢ً ططٜل  10زضاغ١ اؾس٣ٚ ايتػٜٛك١ٝ ملؿطٚع االغتػالٍ األَثٌ يكطع١ أضض َػاذتٗا 

 يصاحل ؾطن١ بٝٛت َه١ يًُكاٚالت.  –َصط إمساع١ًٝٝ ايصرطاٟٚ 

 –بايٓع١ٖ اؾسٜس٠  41940.4ّ2زضاغ١ اؾس٣ٚ ايتػٜٛك١ٝ يالغتػالٍ األَثٌ يكطع١ أضض َػاذتٗا

 يصاحل فُٛع١ ايبابطني َصط . –قاف ١ ايكاٖط٠ 

مبٓطك١ ؾرياتٕٛ  36850ّ2زضاغ١ اؾس٣ٚ ايتػٜٛك١ٝ يالغتػالٍ األَثٌ يكطع١ أضض َػاذتٗا 

 يصاحل ؾطن١ اـًٝخ َصط يًفٓازم ٚايػٝاذ١ . –ايكاٖط٠  –ًٖٝٛبٛيٝؼ مبصط اؾسٜس٠ 

بططٜل صالح غامل خًف َػانٔ  36000ّ2زضاغ١ اؾس٣ٚ ايتػٜٛك١ٝ يكطع١ أضض َػاذتٗا 

 يصاحل ؾطن١ اـًٝخ َصط يًفٓازم ٚايػٝاذ١. –ؾرياتٕٛ مبٓطك١ َصط اؾسٜس٠ 

 –ايػٝاذٞ مبس١ٜٓ ايػطزق١ ع٢ً ططٜل املُؿ٢   20000ّ2ايتكِٝٝ ايػٛقٞ يكطع١ أضض َػاذتٗا 

 يصاحل ؾطن١ اـًٝخ َصط يًفٓازم ٚايػٝاذ١ .

 –مبراف ١ ايؿطق١ٝ  9300ّ2زضاغ١ اؾس٣ٚ ايتػٜٛك١ٝ يالغتػالٍ األَثٌ يكطع١ أضض َػاذتٗا 

 يصاحل فُٛع١ إمثاض َصط .



ايسا٥طٟ  بايططٜل 8450ّ2زضاغ١ اؾس٣ٚ ايتػٜٛك١ٝ يالغتػالٍ األَثٌ يكطع١ أضض َػاذتٗا 

 يصاحل فُٛع١ عكاضٟ املصط١ٜ . –باملعازٟ 

َؿطٚع اؿٝاٙ بالظا   6000ّ2زضاغ١ اؾس٣ٚ ايتػٜٛك١ٝ يألغتػالٍ األَثٌ يكطع١ أضض َػاذتٗا 

 مبراف ١ ايؿطق١ٝ يصاحل فُٛع١ إمثاض َصط.

 

ؾاضع ضَػٝؼ  باَتساز 5963ّ2زضاغ١ اؾس٣ٚ ايتػٜٛك١ٝ يالغتػالٍ األَثٌ يكطع١ أضض َػاذتٗا 

 يصاحل ايبٓو املصطٟ املترس. –ايكاٖط٠  –ايعباغ١ٝ  –

 

 –بعٖطا٤ املعازٟ  5000ّ2زضاغ١ اؾس٣ٚ ايتػٜٛك١ٝ يالغتػالٍ األَثٌ يكطع١ أضض َػاذتٗا 

 يصاحل ؾطن١ َٝع٠ ايعكاض١ٜ .

ممًٛن١ يوؿطن١  3865ّ2زضاغ١ اؾس٣ٚ ايتػٜٛك١ٝ يالغتػالٍ األَثٌ يكطع١ أضض َػاذتٗا 

  َصط إلزاض٠ األصٍٛ ايعكاض١ٜ وو يصاحل َهتب صبٛض يالغتؿاضات 

مبس١ٜٓ ايعقاظٜل يصاحل  2500ّ2زضاغ١ اؾس٣ٚ ايتػٜٛك١ٝ يألغتػالٍ األَثٌ يكطع١ أضض َػاذتٗا 

 فُٛع١ إمثاض َصط.
 

َس١ٜٓ  –باملٓطك١ ايطابع١ بايتحُع اـاَؼ  1000ّ2ايفطص ايتػٜٛك١ٝ املتاذ١ يكطع١ أضض َػاذتٗا 

 يصاحل فُٛع١ ايطٚاز يإلْؿا٤ ٚايتعُري.  –ايكاٖط٠ اؾسٜس٠ 

  888ّ2زضاغوووووو١ اؾووووووس٣ٚ ايتػووووووٜٛك١ٝ يالغووووووتػالٍ األَثووووووٌ يكطعوووووو١ أضض َػوووووواذتٗا يف ذووووووسٚز  

  األغتاش / قُٛز عبس اجملٝس .يصاحل –بأبٛ نبري قاف ١ ايؿطق١ٝ 

    

زضاغ١ اػاٖات ٚغًٛنٝات ايعُال٤ املطتكبني يًُهْٛات ايعكاض١ٜ املكرتح إقاَتٗا ع٢ً قطع١ أضض 

 مبس١ٜٓ أبٗا مبٓطك١ عػري و يصاحل أذس عُال٤ ؾطن١ أَٛاٍ يالغتؿاضات . 2أيف ّ 250َػاذتٗا 
 

ًَٕٝٛ  1.06يألغتػالٍ األَثٌ ألضاضٞ َؿطٚع جاظإ ايػهين مبػاذ١ زضاغ١ اؾس٣ٚ ايتػٜٛك١ٝ 

 مبس١ٜٓ جاظإ يصاحل أذس املػتثُطٜٔ. 2ّ
 

بؿُاٍ  2أيف ّ 209يالغتػالٍ االَثٌ يكطعأ أضض ع٢ً َػاذ١  زضاغ١ اؾس٣ٚ ايتػٜٛك١ٝ

 يصاحل ز/ غًُإ بٔ زعحِ.  – )َكرتذني(قاف ١ جس٠ 
 

زضاغ١ اؾس٣ٚ ايتػٜٛك١ٝ يإلغتػالٍ األَثٌ ألضاضٞ املهٕٛ ايتحاضٟ االغتثُاضٟ مبؿطٚع ٚاذس٠  

 يصاحل ٚاذ١ َه١. – 2ّ 106000َه١ مبػاذ١ 

 –عٞ اؿُطا٤  2أيف ّ 100زضاغ١ اؾس٣ٚ ايتػٜٛك١ٝ يالغتػالٍ األَثٌ يكطع١ أضض َػاذتٗا 

 يًتكاعس.يصاحل املؤغػ١ ايعا١َ  –مبس١ٜٓ ايطٜاض 

الشعودية



عٞ اـايس١ٜ  2أيف ّ 74زضاغ١ اؾس٣ٚ ايتػٜٛك١ٝ يالغتػالٍ األَثٌ يكطع١ أضض َػاذتٗا 

 يصاحل فُٛع١ ايػال١َ يالغتثُاض ٚايتػٜٛل ايعكاضٟ. –مبه١ املهط١َ 

 –ع٢ً ططٜل اهلسا  2أيف ّ 46زضاغ١ اؾس٣ٚ ايتػٜٛك١ٝ يالغتػالٍ األَثٌ يكطع١ أضض َػاذتٗا 

يصاحل فُٛع١ ايػسذإ يالغتثُاض  –مبه١ املهط١َ  –عٞ ايٓػِٝ اؾسٜس  –ايػطٜع ايطا٥ف 

 ٚايتػٜٛل ايعكاضٟ .

ع٢ً ططٜل املًو  2أيف ّ 32زضاغ١ اؾس٣ٚ ايتػٜٛك١ٝ يالغتػالٍ األَثٌ يكطع١ أضض َػاذتٗا 

بٔ يصاحل فُٛع١ ؾطنات محس بٔ قُس  –مبس١ٜٓ ايطٜاض  –فٗس َع تكاطع ؾاضع املعصض 

 غعٝسإ ٚأٚالزٙ .

 –مبس١ٜٓ اإلذػا٤  9784ّ2زضاغ١ اؾس٣ٚ ايتػٜٛك١ٝ يالغتػالٍ األَثٌ يكطع١ أضض َػاذتٗا 

 يصاحل األغتاش / عبس احملػٔ قُس املاجس .

زضاغ١ اؾس٣ٚ ايتػٜٛك١ٝ يالغتػالٍ األَثٌ يكطعأ األضض باؾ١ٗ ايؿُاي١ٝ ايؿطق١ٝ يًرطّ ايٓبٟٛ 

يصاحل ؾطن١ َهٕٝٛ َطٛضٕٚ  –( 30)َؿطٚع بٝت املس١ٜٓ  6637ّ2َػاذتُٝٗا إمجايٞ 

 عُطإْٝٛ.

عٞ ايفالح مبس١ٜٓ  6015ّ2زضاغ١ اؾس٣ٚ ايتػٜٛك١ٝ يالغتػالٍ األَثٌ يكطع١ أضض َػاذتٗا 

 يصاحل ؾطن١ ايطابح يًت١ُٝٓ ايعكاض١ٜ. –ايطٜاض 

مبدطط جٖٛط٠  2800ّ2يكطع١ أضض َػاذتٗا زضاغ١ اؾس٣ٚ ايتػٜٛك١ٝ يالغتػالٍ األَثٌ 

 يصاحل ؾطن١ ايتػٜٛل ٚايت١ُٝٓ ايعكاض١ٜ "تػٜٛكاض". –اـًٝخ بايسَاّ 

 –مبدطط ضاب١ٝ اهلسا  1032ّ2زضاغ١ اؾس٣ٚ ايتػٜٛك١ٝ يالغتػالٍ األَثٌ يكطع١ أضض َػاذتٗا 

 يصاحل ؾطن١ ايتػٜٛل ٚايت١ُٝٓ ايعكاض١ٜ "تػٜٛكاض" . –مبس١ٜٓ اـرب 

باملٓطك١ املطنع١ٜ  1000ّ2زضاغ١ اؾس٣ٚ ايتػٜٛك١ٝ يالغتػالٍ األَثٌ يكطع١ أضض َػاذتٗا 

 يصاحل األغتاش / عبس اإلي٘ ايطاجرٞ.  –باملس١ٜٓ املٓٛض٠ 

  



 

 

  

 

 قطاع مشروعات اإلسلان املتنوعة :  1/6

مبس١ٜٓ زضِٜ  3030ّ2ايسضاغ١ ايتػٜٛك١ٝ ملؿطٚع إقا١َ عُا٥ط غه١ٝٓ ع٢ً قطع١ أضض َػاذتٗا 

 يصاحل فُٛع١ إمثاض َصط.  –ايػازؽ َٔ أنتٛبط –الْس 
 

 2أيف ّ 130عُاض٠ غه١ٝٓ يًُٗٓسغني ع٢ً َػاذ١  150زضاغ١ اؾس٣ٚ ايتػٜٛك١ٝ ملؿطٚع إقا١َ 

 املٗٓسغني املصط١ٜ.يصاحل ْكاب١  –مبس١ٜٓ ايعبٛض 

فسإ  21.8زضاغ١ اؾس٣ٚ ايتػٜٛك١ٝ إلقا١َ نُبْٛس عُا٥ط غه١ٝٓ َتُٝع ٚفٝالت ع٢ً َػاذ١ 

 يصاحل فُٛع١ ايطٚاز يإلْؿا٤ ٚايتعُري. –مبس١ٜٓ ايكاٖط٠ اؾسٜس٠ 

فسإ مبس١ٜٓ  14زضاغ١ اؾس٣ٚ ايتػٜٛك١ٝ ملؿطٚع إْؿا٤ نُبْٛس عُا٥ط غه١ٝٓ ع٢ً َػاذ١ 

 ٝٛط اؾسٜس٠ يصاحل فُٛع١ ايطٚاز يإلْؿا٤ ٚايتعُري.أغ

زضاغ١ اؾس٣ٚ ايتػٜٛك١ٝ ملؿطٚع َس١ٜٓ ايطٜاز٠ ايػه١ٝٓ مبٓطك١ فهتٛضٜا عٞ املٓتع٠ ع٢ً 

 ؾطن١ ايطٜاز٠ يًت١ُٝٓ ٚايتعُري. –يصاحل  5270ّ2َػاذ١ 

ٚاؿٞ األٍٚ ٚايثاْٞ بصف١ زضاغ١ غٛم اإلغهإ املتُٝع باهلطب١ ايٛغط٢ باملكطِ بصف١ عا١َ 

 يصاحل فُٛع١ ايطٚاز يإلْؿا٤ ٚايتعُري . –خاص١ 

 –زضاغ١ غٛم اإلغهإ املتُٝع باهلطب١ ايٛغط٢ باملكطِ بصف١ عا١َ ٚاؿٞ ايثايث بصف١ خاص١ 

 يصاحل فُٛع١ ايطٚاز يإلغتثُاض ايعكاضٟ.

ايكَٛٞ ٚاالغتثُاضٟ مبٓطك١ ذسا٥ل زضاغ١ اؾس٣ٚ ايتػٜٛك١ٝ ملؿطٚع ذٞ ايًؤيؤ٠ يإلغهإ 

 يصاحل فُٛع١ ايطٚاز يإلْؿا٤ ٚايتعُري . –أنتٛبط مبس١ٜٓ ايػازؽ َٔ أنتٛبط 

زضاغ١ غٛم ايؿكل ايػه١ٝٓ بايعُا٥ط املتُٝع٠ ايٛاقع١ مبٓطك١ َػانٔ ؾرياتٕٛ ًٖٝٛبٛيٝؼ َصط 

 يصاحل ؾطن١ اـًٝخ َصط يًفٓازم ٚايػٝاذ١ . –اؾسٜس٠ 
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يصاحل  –اؾس٣ٚ ايتػٜٛك١ٝ ملؿطٚع إْؿا٤ َس١ٜٓ قطّ باؾا ايػه١ٝٓ مبس١ٜٓ اإلغهٓسض١ٜ زضاغ١ 

 ايؿطن١ ايعطب١ٝ يألغتؿاضات ايعكاض١ٜ.

 –بأٍٚ ططٜل َصط / إغهٓسض١ٜ ايصرطاٟٚ  –زضاغ١ اؾس٣ٚ ايتػٜٛك١ٝ ملؿطٚع فٝالت اؾٛاٖط 

 يصاحل  أذس عُال٤ ؾطن١ فٝٓهٛضب يالغتؿاضات املاي١ٝ.

 

يصاحل ؾطن١ ايؿطم األٚغط  –زضاغ١ اؾس٣ٚ ايتػٜٛك١ٝ ملؿطٚع املس١ٜٓ ايػه١ٝٓ بايعصافط٠ 

 يًُؿطٚعات ٚايت١ُٝٓ ايعُطا١ْٝ "َٝباى".

زضاغووو١ اؾووووس٣ٚ ايتػوووٜٛك١ٝ ملؿووووطٚع بوووطد غووووهين مبٓطكووو١ ايػؿوووواّ مبسٜٓووو١ ايعقوووواظٜل يصوووواحل      

  األغتاش/أْٛض ايػعساٟٚ.
    

مبٓطك١ غطب َه١  2أيف ّ 670اؾس٣ٚ ايتػٜٛك١ٝ ملؿطٚع أضض أّ اؾٛز ع٢ً َػاذ١ زضاغ١ 

 يصاحل ؾطن١ ٚاذ١ َه١ . –املهط١َ 

مبٓطك١ ايبرريات بؿُاٍ  2أيف ّ 329( ع٢ً َػاذ١ 2زضاغ١ اؾس٣ٚ ايتػٜٛك١ٝ ملدطط ايٓدٌٝ )

ٚايت١ُٝٓ احملسٚز٠ "غٓاف يصاحل ؾطن١ غٓاف ايػعٛز١ٜ يالغتثُاض ايتحاضٟ  –َه١ املهط١َ 

 يالغتثُاض" .

 –مبٓطك١ ايععٜع١ٜ  1940ّ2زضاغ١ اؾس٣ٚ ايتػٜٛك١ٝ يالغتػالٍ األَثٌ يكطع١ أضض َػاذتٗا 

 َهٕٝٛ َطٛضٕٚ عُطإْٝٛ. يصاحل ؾطن١  –( 20مبه١ املهط١َ )بٝت َه١ 

يصاحل ؾطن١ ايتػٜٛل  –زضاغ١ اؾس٣ٚ ايتػٜٛك١ٝ إلقا١َ بطد غهين َتُٝع مبس١ٜٓ اي ٗطإ 

 ٚايت١ُٝٓ ايعكاض١ٜ "تػٜٛكاض" .

 –مبس١ٜٓ ايطٜاض  Compoundزضاغ١ اؾس٣ٚ ايتػٜٛك١ٝ ملؿطٚع إقا١َ فُع غهين َتُٝع 

 يصاحل أذس عُال٤ ؾطن١ أَٛاٍ يالغتؿاضات املاي١ٝ.

يصاحل  – زضاغ١ اؾس٣ٚ ايتػٜٛك١ٝ ملؿطٚع كطط ايصف٠ٛ عٞ ايٓػِٝ ايؿطقٞ مبس١ٜٓ ايطٜاض

 أذس عُال٤ ايكاغِ يإلغتؿاضات املاي١ٝ.

مبٓطك١ ايطٚض١ ع٢ً ططٜل األَري َاجس  12زضاغ١ اؾس٣ٚ ايتػٜٛك١ٝ يًُؿطٚع ايعكاضٟ بٝت َه١ 

 يصاحل ؾطن١ َهٕٝٛ َطٛضٕٚ عُطإْٝٛ. –مبس١ٜٓ َه١ املهط١َ 
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 21يصاحل غٓؿطٟ  –زضاغ١ غٛم خسَات ايتكِٝٝ ٚايتػٜٛل ايعكاضٟ ٚإزاض٠ األَالى ْٚصٝبٗا َٓ٘ 

  ايػعٛز١ٜ.

 ايػعٛز١ٜ. 21يصاحل غٓؿطٟ  –إعساز زضاغ١ ايصٛض٠ ايص١ٖٝٓ يع١ٓٝ َٔ ايعُال٤ اؿايٝني 

 
 

 يإلْؿا٤ ٚايتعُري .زضاغ١ غٛم املهٕٛ ايػهين مبس١ٜٓ ايسٚذ١ يصاحل فُٛع١ ايطٚاز 

 

  

قطر



 

 

 

 

 

قطاع اخلدمات اإلستشارية والتدريبية املتلاملة يف جمال التشويق والبيع )املتابعات   1/7

 املشتنرة(:

 

 ؾطن١ بفطغت ايعكاض١ٜ

 
 ٞٚخس١َ ايهٍٛ غٓرت تكِٝٝ أزا٤ ايعاًَني باؾٗاظ ايبٝع  

  ٕاملٓصٛض٠ ووو زَٝاط ايكسمي١ ٚاؾسٜس٠ ووووو بوٛض   زضاغ١ غًٛنٝات ايعُال٤ املطتكبني َٔ غها(

"َؤ خوالٍ َهاتوب     بايكواٖط٠ اؾسٜوس٠   يف تٛفري اذتٝاجاتِٗ َٔ ايٛذوسات ايػوه١ٝٓ   غعٝس(

   تػٜٛل ايعكاض"

           تكطٜط ؼًٌٝ ايعُال٤ املتٛاصوًني َوع ايؿوطن١ َؤ خوالٍ االتصواالت اهلاتفٝو١ ٚايعٜواضات ملكوط

   ايؿطن١ )ٚمل ٜػتهًُٛا ايتعاقس(

 بػوٛم االغوهإ فوٛم املتٛغوط مبٓطكو١ بٝوت ايوٛطٔ         ١ طبٝع١ ٚ طٚف املٓافػو١ اؿايٝو١  زضاغ

   مبس١ٜٓ ايكاٖط٠ اؾسٜس٠

 تكطٜط عٔ زضاغ١ ايصٛض٠ ايص١ٖٝٓ يًؿطن١ يس٣ عُال٥ٗا اؿايٝني  

       ٚتكطٜط أِٖ ْتا٥خ ايسضاغ١ املٝسا١ْٝ يًعُال٤ املطتكبني يًؿوطن١ )ايوصٜٔ قواَٛا باالتصواٍ بٗوا أ

   ٜػتهًُٛا ايع١ًُٝ ايبٝع١ٝ( بعٜاضتٗا ٚمل

 (2018ّ ٚذت٢ زٜػُرب 2016)ْٛفُرب  تكِٝٝ األزا٤ ٚاملعٜخ ايتػٜٛكٞ يًؿطن١ خالٍ ايفرت٠ّ  

  فُٛع١ ايفتح يًتطٜٛط ايعكاضٟ ٚإزاض٠ املؿطٚعات

  يس٣ ع١ٓٝ َٔ عُال٥ٗا اؿايٝني زضاغ١ ايصٛض٠ ايص١ٖٝٓ يًؿطن١تكطٜط . 

       ٚتكطٜط أِٖ ْتا٥خ ايسضاغ١ املٝسا١ْٝ يًعُال٤ املطتكبني يًؿوطن١ )ايوصٜٔ قواَٛا باالتصواٍ بٗوا أ

 .بعٜاضتٗا ٚمل ٜػتهًُٛا ايع١ًُٝ ايبٝع١ٝ( 

 تكِٝٝ َعطض ايبٝع اـاص١ بايؿطن١ مبس١ٜٓ ايكاٖط٠ اؾسٜس٠ تكطٜط. 

 إلغوهإ  ا ٟ بػٛم زضاغ١ طبٝع١ ٚ طٚف املٓافػ١ اؿاي١ٝ أَاّ ؾطن١ ايفتح يًتطٜٛط ايعكاض

 .فٛم املتٛغط مبس١ٜٓ ايكاٖط٠ اؾسٜس٠

 ٞتكطٜط تكِٝٝ املٛقع االيهرتْٚٞ ٚصفرات ايتٛاصٌ اإلجتُاع. 

 تكِٝٝ أزا٤ ايعاًَني باؾٗاظ ايبٝعٞ بايؿطن١ َٔ خالٍ املهاملات اهلاتف١ٝ. 

 تكِٝٝ األزا٤ ٚاملعٜخ ايتػٜٛكٞ يًؿطن١. 
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 ؾطن١ املٓاض٠ يالغتثُاض ٚايت١ُٝٓ.

 ؾطن١ زاض ايعُطإ يًت١ُٝٓ ٚإزاض٠ املؿطٚعات.

 فُٛع١ إمثاض َصط.

 .ٞإعساز اـط١ ايتػٜٛك١ٝ ملؿطٚع املٓتحع ايرتفٝٗٞ ايػٝاذٞ )باب ايبرط( بايػاذٌ ايؿُاي 

 .ايسٚي١ٝ يًٗٓسغ١ ٚايتحاض٠ )ْٖٝٛساٟ يًُصاعس(ايؿطن١ 

  مبصط.تكِٝٝ األزا٤ ٚاملعٜخ ايتػٜٛكٞ يًؿطن١ 

 

 
 

 فُٛع١ ايطٚاز يإلْؿا٤ ٚايتعُري 

  إعساز تكطٜط بايفطص املتاذ١ ٚايتٗسٜسات املتٛقع١ أَاّ َالى قطع األضاضٞ ايفطا٤ مبس١ٜٓ

 ايكاٖط٠ اؾسٜس٠.

 .إعساز تكطٜط تكِٝٝ ايعاًَني باؾٗاظ ايبٝعٞ ٚضع٘ ايعُال٤ بايؿطن١ 

  ايػساز املتبع١ يًؿطنات ايعكاض١ٜ مبس١ٜٓ إعساز تكطٜط زضاغ١ ٚؼًٌٝ األغعاض اؿاي١ٝ ِ ْٚ

 ايكاٖط٠ اؾسٜس٠.

 .زضاغ١ عٔ ايصٛض٠ ايص١ٖٝٓ يًؿطن١ يس٣ ع١ٓٝ َٔ عُال٥ٗا اؿايٝني 

 .إعساز تكطٜط تكِٝٝ املهاملات ايبٝع١ٝ يطجاٍ ايبٝع بايؿطن١ 

 .إعساز تكطٜط تكِٝٝ َعطض ايبٝع ايسا٥ِ يًؿطن١ 

 كاضٟ يف َصط.إعساز تكطٜط ألِٖ َؤؾطات ايػٛم ايع 

  إعساز تكطٜط يٓتا٥خ ٚاملؤؾطات األقتصاز١ٜ إلْؿا٤ أنازمي١ٝ تسضٜب إلعساز ايكاز٠ بهٛاالملبٛض– 

  (Bees Business Development)َايٝعٜا. 

  إعساز تكطٜط يٓتا٥خ ٚاملؤؾطات املٝسا١ْٝ اـاص١ بسضاغ١ اؾس٣ٚ ايتػٜٛك١ٝ إلْؿا٤ أنازمي١ٝ

  (Bees Business Development) َايٝعٜا. –تسضٜب إلعساز ايكاز٠ بهٛاالملبٛض 

 .إعساز زضاغ١ تكِٝٝ قطاض األغتثُاض يف َصط بصف١ عا١َ ٚايكطاع ايعكاضٟ بصف١ خاص١ 

  ِْٖتا٥خ ايسضاغ١ املٝسا١ْٝ يع١ٓٝ َٔ عُال٤ ايؿطن١ املطتكبني.اعساز تكطٜط بأ 

 .زضاغ١ ٚؼًٌٝ املٓافػني َٔ ايػٛم ايعكاضٟ )عُا٥ط غه١ٝٓ( مبس١ٜٓ ايكاٖط٠ اؾسٜس٠ 

 .زضاغ١ ٚتكِٝٝ األزا٤ ٚاملعٜخ ايتػٜٛكٞ يًؿطن١ 

 ؾطن١ مشؼ يًت١ُٝٓ ايعكاض١ٜ.



 يًؿطن١. إعساز ايسضاغ١ املٝسا١ْٝ يًعُال٤ املطتكبني 

  تكِٝٝ ايعاًَني باؾٗاظ ايبٝعٞ يًؿطن١ َٔ خالٍ نٌ َٔ املهاملات ايتًٝف١ْٝٛ ٚايعٜاضات

 املٝسا١ْٝ.

 .زضاغ١ ٚؼًٌٝ األغعاض ْٚ ِ ايػساز يس٣ املٓافػني بػٛم ايعكاضات 

 .تكِٝٝ َعاضض ايؿطن١ َٚكاضْتٗا بايؿطنات املٓافػ١ 

 .زضاغ١ ايصٛض٠ ايص١ٖٝٓ يعُال٤ ايؿطن١ 

 ط١ ايتػٜٛك١ٝ املكرتذ١ يًؿطن١.إعساز اـ 

 .MG DEVELOPMENTفُٛع١ 

  .اعساز تكطٜط تكِٝٝ األزا٤ يًعاًَني غس١َ ايهٍٛ غٓرت 

 .ٞاعساز تكطٜط ازا٤ ايعاًَني باؾٗاظ ايبٝع 

 ضٚاز َصط.

 
  اعساز تكطٜط يتكِٝٝ اِٖ ايٛغا٥ٌ ايرتٚجي١ٝ ايأ تػتدسَٗا ايؿطن١ ؾصب ؾطحي١ عُال٤ٖا

 املطتكبني.

 ؾطن١ بٓا٤ يإلْؿا٤ ٚايتعُري.

 

 .٘زضاغ١ ٚؼًٌٝ ايعاضضني يف َعطض األٖطاّ يال غتثُاض ايعكاضٟ ٚتكِٝٝ أزا٤ ايؿطن١ ب 

 2016خالٍ ؾٗطٟ ْٜٛٝٛ ٜٚٛيٝٛ َٔ عاّ  تكِٝٝ أزا٤ ايعاًَني باؾٗاظ ايبٝعٞ بايؿطن١ َٔ ّ

 .اهلاتف١ٝ خالٍ املهاملات

  ملؿطٚع "جاضزْٝا ايعبٛض"  يؿطن١ بٓا٤ يإلْؿا٤ ٚايتعُري بصف١ عا١َ ٚايبٝع١ٝاـط١ ايتػٜٛك١ٝ ٚ

 .صف١ خاص١ب

 زاخًٝا ٚخاضجٝا تكِٝٝ األزا٤ ٚاملعٜخ ايتػٜٛكٞ يًؿطن١ 

 

 ؾطن١ َهٕٝٛ َطٛضٕٚ عُطإْٝٛ.

 َؿطٚع ايتالٍ.

 كترب أْٝؼ اـري يًترايٌٝ ايطب١ٝ.
 

 َه١.ؾطن١ ٚاذ١ 

 .ٟأعساز تكطٜط َتابع١ ؼكٝل َػتٗسفات اـط١ ايتػٜٛك١ٝ ٚايبٝع١ٝ يإلغهإ االغتثُاض 

 .ٞاعساز تكطٜط يتكِٝٝ املهاملات ايبٝع١ٝ يًعاًَني باؾٗاظ ايبٝع 
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 .إعساز تصٛض يًر١ًُ ايرتٚجي١ٝ يتػٜٛل األضض ايتحاض١ٜ االغتثُاض١ٜ 

 ٤ املطتكبني يٛذسات األغهإ االغتثُاضٟ.إعساز تكطٜط ألِٖ ْتا٥خ ايسضاغ١ املٝسا١ْٝ يًعُال 

 .إعساز زضاغ١ يًصٛض٠ ايص١ٖٝٓ يس٣ ع١ٓٝ َٔ عُال٤ َؿطٚع ٚاذ١ َه١ 

  زضاغ١ طبٝع١ ٚ طٚف املٓافػ١ اؿاي١ٝ بػٛم املدططات ٚاملؿطٚعات ايػه١ٝٓ املتُٝع٠ ايكطٜب١

 مبه١ املهط١َ. –ٚاحملٝط١ يًُؿطٚع 

  املٝسا١ْٝ يًعُال٤ املطتكبني يٛذسات األغهإ االغتثُاضٟ.إعساز تكطٜط ألِٖ ْتا٥خ ايسضاغ١ 

  .إعساز تكطٜط عٔ تعسٌٜ ططم ايػساز ٚأ اضٖا ع٢ً َبٝعات ايػهٔ املتطٛض مبؿطٚع ٚاذ١ َه١ 

 مح١ً ايفطقإ يًعُط٠.

 
   املكس١َ ٚاـسَاتتكطٜط أِٖ ْتا٥خ االغتكصا٤ يع١ٓٝ َٔ ايعُال٤ ذٍٛ تكُِٝٝٗ ملػت٣ٛ األزا٤. 

 مبس١ٜٓ احملطم بايبرطٜٔ ؿ١ًُ ايفطقإ  ٚاملٓافػني ي٘ زضاغ١ ٚؼًٌٝ َٛقع املكط اؾسٜس تكطٜط. 

 

 

 ؾطن١ َهٕٓٛ يًتػٜٛل ايعكاضٟ.

 .ٍٛإعساز اـط١ ايتػٜٛك١ٝ ألذس األبطاد مبؿطٚع َس١ٜٓ نطٜػتاٍ مبس١ٜٓ أغطٓب 

 

 بٝع أنازميٞ.

  .إعساز تكطٜط عٔ ؼًٌٝ املٓافػني بػٛم َطانع ايتسضٜب مبايٝعٜا 

 

  

البحرين

تركيا

ماليزيا



 

 

 

 

 قطاع الدراسات القطاعية العقارية العامة : 1/8

 .زضاغ١ تكِٝٝ املٓار االغتثُاضٟ اؿايٞ مبصط ٚايتٛقعات املػتكب١ًٝ يالقتصاز املصطٟ يف  ٌ ايترسٜات اؿاي١ٝ

 االغتثُاض ايعكاضٟ يف َصط " ضؤ١ٜ َػتكب١ًٝ ".اعساز تكطٜط عٔ 

 أِٖ ايفطص ٚايتٗسٜسات ٚاملػتحسات أَاّ ايكطاع ايعكاضٟ مبصط يف  ٌ األٚضاع ايطا١ٖٓ.

 أِٖ تساعٝات ٚاْعهاغات األٚضاع ايػٝاغ١ٝ ايطا١ٖٓ ع٢ً ايػٛم ايعكاضٟ يف َصط.

 اػاٖات ايطًب ع٢ً األضاضٞ ايفطا٤ مبس١ٜٓ ايؿطٚم .

 ضصس ألِٖ َالَح ايتػري يف ق٣ٛ ايعطض ٚايطًب بػٛم املٓتحعات ايػه١ٝٓ مبس١ٜٓ ؾطّ ايؿٝذ بصف١ عا١َ.

 ( لّٛ بايكاٖط٠ ايهرب٣ .5،  4زضاغ١ غٛم ايؿكل ايفٓسق١ٝ ايفاخط٠ )

 زضاغ١ ايػٛم ايعكاضٟ بايكاٖط٠ اؾسٜس٠ يف  ٌ األظ١َ املاي١ٝ ايعامل١ٝ .

 ٝري بػٛم املطانع اإلزاض١ٜ ايٛاقع١ مبٓطك١ ًٖٝٛبٛيٝؼ ٚاملٓاطل ايكطٜب١ ٚاحملٝط١ بٗا.ضصس ألِٖ َالَح ايتػ

 أِٖ َؤؾطات ٚأزا٤ ايكطاع ايعكاضٟ يف َصط ٚايفطص االغتثُاض١ٜ ايتػٜٛك١ٝ املتاذ١.

 زضاغ١ ٚؼًٌٝ األغعاض اؿاي١ٝ ْٚ ِ ايػساز املتبع١ يًؿطنات مبس١ٜٓ ايكاٖط٠ اؾسٜس٠.

 غٛم خسَات االغتؿاضات ايتػٜٛك١ٝ مبصط.زضاغ١ 

 تكطٜط عٔ ؽفٝض ايسعِ ٚتأ ريٙ ع٢ً املٓار اإلقتصازٟ يف َصط.

 أِٖ َؤؾطات ٚأزا٤ ايكطاع ايعكاضٟ ايػٝاذٞ يف ايعني ايػد١ٓ ٚايفطص االغتثُاض١ٜ ٚايتػٜٛك١ٝ املتاذ١

 االغتؿاضات ايتػٜٛك١ٝ ٚعٛث ايػٛم بأ ٝٛبٝا يػٛم INCOME Marketingزضاغ١ ايفطص ايتػٜٛك١ٝ أَاّ زخٍٛ ؾطن١ 

 خسَات االغتؿاضات ايتػٜٛك١ٝ ٚعٛث ايػٛم بػًط١ٓ عُإ زضاغ١ غٛم

 يػٛم االغتؿاضات ايتػٜٛك١ٝ ٚعٛث ايػٛم بهٝٓٝا INCOME Marketingزضاغ١ ايفطص ايتػٜٛك١ٝ أَاّ زخٍٛ ؾطن١ 

 يػٛم االغتؿاضات ٚعٛث ايػٛم باؾعا٥ط INCOME Marketingزضاغ١ ايفطص ايتػٜٛك١ٝ اَاّ زخٍٛ ؾطن١ 

  

مصر



   

أِٖ ايفطص ٚايتٗسٜسات ٚاملتػريات ٚاملػتحسات أَاّ املؿطٚعات ايعكاض١ٜ ايهرب٣ باملًُه١ ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ 

 بصف١ عا١َ ٚمبه١ املهط١َ بصف١ خاص١.

 زضاغ١ غٛم إغهإ اؿحاد مبس١ٜٓ َه١ املهط١َ.

 زضاغ١ غًٛنٝات ٚاػاٖات ٚتفطٝالت ايعُال٤ املطتكبني يًٛذسات ايػه١ٝٓ مبه١ املهط١َ.

 زضاغ١ اػاٖات ايطًب بػٛم اإلغهإ املتُٝع مبه١ املهط١َ "بٛص١ً االغتثُاض ايعكاضٟ ايػهين مبه١".

 زضاغ١ ايػٛم األٚي١ٝ يًػهٔ ايبسٌٜ يػهإ ايعؿٛا٥ٝات مبه١ املهط١َ .

 اإلغتثُاض ايعكاضٟ باملًُه١ ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ. زضاغ١ غٛم

 زضاغ١ غٛم اإلغهإ مبس١ٜٓ جس٠ ٚأِٖ ايفطص االغتثُاض١ٜ بٗا.

 

 زضاغ١ غٛم االغتثُاض ايعكاضٟ بسٚي١ قطط.

 

 زضاغ١ غٛم اإلغتثُاض ايعكاضٟ بإَاض٠ أبٛ  يب.

 

 االغتؿاضات ايتػٜٛك١ٝ مبًُه١ ايبرطٜٔ.زضاغ١ غٛم خسَات 

 إعساز تكاضٜط عٔ قطاض األغتثُاض مبًُه١ ايبرطٜٔ. 

   اـط١ ايتػٜٛك١ٝ يؿطن١INCOME Marketing .ٜٔبايبرط 

  

الشعودية

قطر

اإلمارات

البحرين



 

 

 

 

 قطاع املشروعات العقارية األخرى :  1/9

ايصطف ايصرٞ مبطنع املٓتع٠ زضاغ١ اؾس٣ٚ ايتػٜٛك١ٝ ملؿطٚع إقا١َ قط١ ملعاؾ١ َٝاٙ 

 يصاحل ؾطن١ املٓتع٠ يًػٝاذ١ ٚاالغتثُاض. –َس١ٜٓ ؾطّ ايؿٝذ  –ايػٝاذٞ 

يصاحل َهتب عُس  –زضاغ١ غٛم خسَات االغتؿاضات اهلٓسغ١ٝ اإلْؿا١ٝ٥ املعُاض١ٜ مبصط 

 َصُُٕٛ ٚاغتؿاضٜٕٛ .

 .MH&P-MGIزضاغ١ غٛم ايتأجري ايتًُٜٛٞ يف َصط يصاحل أذس عُال٤ َهتب 

زضاغ١ غٛم ايؿطنات املتدصص١ يف إزاض٠ اـسَات املتها١ًَ يًُٓتحعات ايػه١ٝٓ بايػٛم 

 يصاحل ايؿطن١ ايعطب١ٝ يًت١ُٝٓ ٚاإلغهإ. –املصطٟ 

يصاحل ؾطن١ أغاخإ  –زضاغ١ اؾس٣ٚ ايتػٜٛك١ٝ ملؿطٚع جطاد األظٖط بايكاٖط٠ ايهرب٣ 

 يًدسَات.

يصاحل  –املكا١َ بكاعات نرب٣ فٓازم اـُؼ لّٛ بايكاٖط٠ ايهرب٣  زضاغ١ غٛم املعاضض

 ؾطن١ اـًٝخ َصط يًفٓازم ٚايػٝاذ١.

يصاحل ؾطن١ َه١  –زضاغ١ غٛم نرب٣ ؾطنات ايتػٜٛل ايعكاضٟ بايكاٖط٠ ايهرب٣ 

 أنتٛبط. –يالغتثُاض ٚايت١ُٝٓ ايعكاض١ٜ 

ٚاملؤمتطات ٚايتسضٜب بفٓازم اـُؼ لّٛ مبراف ١ ايكاٖط٠ زضاغ١ غٛم قاعات األفطاح ٚاملٓاغبات 

 ايهرب٣ يصاحل ؾطن١ اـًٝخ َصط يًفٓازم ٚايػٝاذ١.

يصاحل أذس  –زضاغ١ غًٛنٝات ٚاػاٖات ايعُال٤ املطتكبني يًتعاٌَ بٓ اّ ايتٌُٜٛ ايعكاضٟ مبصط 

 عُال٤ ؾطن١ فٝٓهٛضب يالغتؿاضات املاي١ٝ.

 

 يصاحل ؾطن١ األًٖٞ يًت١ُٝٓ ايعكاض١ٜ . –االغتثُاض ايعكاضٟ مبصط زضاغ١ غٛم ؾطنات 

زضاغ١ غٛم أغعاض ايٛذسات ايعكاض١ٜ املتُٝع٠ بايػاذٌ ايؿُايٞ يصاحل ؾطن١ اؿاٟٚ يًُكاٚالت 

 ٚاالغتثُاضات ايعكاض١ٜ .
    

مصر

الشعودية



 21ؾوووطن١ غٓؿوووطٟ زضاغووو١ غوووٛم نووورب٣ ؾوووطنات ايتػوووٜٛل ايعكووواضٟ مبسٜٓووو١ ايطٜووواض يصووواحل  

 ايػعٛزٟ.

زضاغ١ اؾس٣ٚ ايتػٜٛك١ٝ إلْؿا٤ ؾطن١ يًتطٜٛط ايعكاضٟ يًُٓاطل ايصٓاع١ٝ املتدصص١ باملًُه١ 

 يصاحل ؾطن١ األٚىل يالغتثُاض. –ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ 

زضاغ١ ايفطص ايتػٜٛك١ٝ املتاذ١ ٚاملتٛقع١ بػٛم االغتثُاض ايعكاضٟ بؿُاٍ ٚمشاٍ غطب َس١ٜٓ جس٠ 

 يصاحل ٚيٝس ايسضع يالغتثُاض ايعكاضٟ.

 2أيف ّ 800زضاغ١ املعٜخ ايتػٜٛكٞ األنثط تفطٝاًل يعُال٤ َؿطٚع كطط ايػٜٛسٟ ع٢ً َػاذ١ 

 مبس١ٜٓ ايطٜاض يصاحل ؾطن١ زاض األضنإ يًتطٜٛط ايعكاضٟ. 

املتُٝع٠ ايفاخط٠ زضاغ١ اؾس٣ٚ ايتػٜٛك١ٝ ملؿطٚع إقا١َ ؾطن١ إلزاض٠ ٚتؿػٌٝ ايؿكل ايفٓسق١ٝ 

 يصاحل أذس عُال٤ َهتب ايكاغِ يالغتؿاضات . –مبسٕ املًُه١ ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ 
 

زضاغ١ عٔ إقا١َ َس١ٜٓ غه١ٝٓ مبه١ املهط١َ )ايػهٔ ايبسٌٜ( يصاحل ؼايف ؾطن١ َهٕٝٛ 

 َهٝني. –

 

ؾطن١ َهٕٓٛ يًتػٜٛل زضاغ١ غٛم املؿطٚعات ايعكاض١ٜ ايرتن١ٝ ايأ تػٛم يًعطب يصاحل 

 ايعكاضٟ.

 

تركيا



 

 
 

 قطاع تقييه األراضي )تثنني(: 1/10   

 تكِٝٝ قطع١ أضض مبراف ١ ايكًٝٛب١ٝ يصاحل أ/ ذػٔ مجع١ أبٛ ظٜس ايؿطقاٟٚ 

 

يصاحل ؾطن١ اـًٝخ َصط يًفٓازم  –قطع اضاضٞ مبصط اؾسٜس٠ ٚؾطّ ايؿٝذ ( 5)تكِٝٝ أغعاض 

  ٚايػٝاذ١

يصاحل  –املعازٟ –بهٛضْٝـ ايٌٓٝ  4841.6ّ2زضاغ١ ايتكِٝٝ ايػٛقٞ يػعط قطع١ األضض مبػاذ١

 مشاٍ أفطٜكٝا ايكابط١ؾطن١ 
 

يصاحل  –مبطنع املٓتع٠ ايػٝاذٞ مبس١ٜٓ ؾطّ ايؿٝذ  2أيف ّ 118تكِٝٝ قطع١ أضض مبػاذ١ 

 ؾطن١ اـًٝخ َصط يًفٓازم ٚايػٝاذ١

يصاحل  –مبس١ٜٓ ايػطزق١  2أيف ّ 68( قطع أضاضٞ إمجايٞ َػاذاتِٗ 3ايتكِٝٝ ايػٛقٞ يعسز )

 ؾطن١ اـًٝخ َصط يًفٓازم ٚايػٝاذ١ 

 –بؿاضع ايعطٚب١ مبٓطك١ ؾرياتٕٛ ًٖٝٛبٛيٝؼ  36850ّ2ايتكِٝٝ ايػٛقٞ يكطع١ أضض مبػاذ١ 

 يصاحل ؾطن١ اـًٝخ َصط يًفٓازم ٚايػٝاذ١

يصاحل  –مبٓطك١ ايػكاي١ مبس١ٜٓ ايػطزق١  28046.7ّ2ايتكِٝٝ ايػٛقٞ يكطع١ أضض َػاذتٗا 

 ؾطن١ اـًٝخ َصط يًفٓازم ٚايػٝاذ١ 

يصاحل ؾطن١ اـًٝخ  –ظٛاض فٓسم فريَْٛت َصط اؾسٜس٠  11000ّ2تكِٝٝ قطع١ أضض مبػاذ١ 

 َصط يًفٓازم ٚايػٝاذ١ 

ؾطن١ اـًٝخ َصط  –َباْٞ( مبس١ٜٓ ايػطزق١ يصاحل  –ضض ايتكِٝٝ ايػٛقٞ يفٓسم غفري )أ

 يًفٓازم ٚايػٝاذ١

 –َباْٞ( يكط١ٜ غٝاذ١ٝ ؼت اإلْؿا٤ مبس١ٜٓ ايػطزق١  –ايتكِٝٝ ايػٛقٞ يًُهْٛات ايعكاض١ٜ )أضض 

 يصاحل ؾطن١ اـًٝخ َصط يًفٓازم ٚايػٝاذ١

 

ايتكِٝٝ ايػٛقٞ يكطعأ األضض ايفطا٤ ايٛاقعتني مبٓطكأ خًٝخ غَٛاباٟ َٚطغ٢ عًِ مبراف ١ 

 .PRICE WATER HOUSE COOPERSيصاحل أذس عُال٤  –ايبرط األمحط 

مصر



 ايتكِٝٝ ايػٛقٞ يكطعأ أضض مبس١ٜٓ زَٝاط يصاحل ؾطن١ ايطٚاز يإلْؿا٤ ٚايتعُري.
 



 


