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انفراد جديد بالسوق 
العقاري المصري لشركة 
كي جيت ش.م.م. حيث تم 

التعاقد مع الشركة 
لتأسيس و تسويق اول 
كمبوند عقاري بالمنيا: 
كمبوند RiverWay اول 

كمبوند سكني متكامل 
بالمنيا القديمة. و قد تم 

حفل افتتاح المشروع في 
المنيا بحضور محافظ المنيا 

السيد قاسم أمين و نخبة 
من كبار الدولة. و لقد تم 

االنتهاء بنجاح كبير من 
تسويق المرحلة األولي 

للمشروع في فترة زمنية ال 
تتجاوز الشهرين. 

تأسست الشركة السعودية 
المصرية للتعمير ش.م.م. 

عام 1975 بين وزارة 
االسكان المصرية و وزارة 

المالية السعودية, حيث 
تمتلك حوالي 50 مشروعا 
بمصر. و قد حصدت نسبة  

كبيرة من اكبر نسب 
المبيعات في عام 2019 

بالقاهرة الجديدة بعد 
التطور الكبير في الشركة. 

اطلقت الشركة في اول 
السنة مشروعها الفريد 

(الرياض سيكون) في قلب

 التجمع كامل التشطيب و 
استالم في خالل 8 شهور 
الي سنة فقط و بأقساط 
تصل الي 6 سنوات و بأقل

سعر متر للكمبوند 
بالقاهرة الجديدة. المشروع 

علي 68 فدان و يقع بجوار 

 حي القرنفل و الرحاب و به 
مساحات مختلفة من 

غرفتين الي 4 غرف و كافة 
الخدمات بما يشمل نادي 
اجتماعي و مول تجاري و 

مناطق تجارية.

تنفرد شركة  KEYGATE بقصة نجاح جديدة في السوق 
العقاري بمحافظة المنيا عروس الصعيد

أول جريدة الكترونية عقارية لعقارات مصر.

الشركة السعودية المصرية للتعمير ش.م.م. تحصد نسبة من 
اكبر نسب المبيعات في الربع األول من سنة 2019ـ
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في تأسيس مشاريع و مدن 
حول العالم حيث أسست 
مشروع Swiss alps في 
مدينة سويسرا و فندق 

The Chedi Hotel الذي أدي 
الي زيادة اقتصاد المدينة 

حوالي %5. و مشروع مارينا 
بمدينة عمان الذي اصبح 
من اشهر المشاريع التي 

يقصدها سكان عمان بكثرة. 
و أسست أيضا مشروع 

بمدينة Montenegro الذي 
أدي الي زيادة في نشاط 

المدينة و جعلها اكثر حركة. 
و االن بعد نجاح مشروعهم 

بالجونة في مصر قررت 
الشركة افتتاح مشروع 

Owest في قلب مدينة 6 
أكتوبر.

و هو مشروع جديد في قلب 
مدينة 6 أكتوبر بالقاهرة 
مبني علي 1000 فدان. 

حيث يحتوي علي العديد من 
الخدمات مثل: 4 مدارس من 
أقوي المدارس في مصر و 

مستشفي و منطقة 
للمطاعم و الكافيهات مع 

العلم ان المدينة قريبة من 

مول مصر الذي يحتوي أيضا 
علي العديد من الخدمات و 

المطاعم. يوجد أيضا نادي 
رياضي خاص للسكان علي 

 مساحة 35 فدان و فندق 5 
نجوم من أكبر الفنادق في 

مصر. يوجد أيضا خدمات 
تأجير عيادات. أما عن الصيانة 

فأن الشركة معروفة 

بخدمة الصيانة الجيدة جدا 
مثل خدمات الصيانة في 

مدينة الجونة و التي دامت 
30 عام حتي األن. و أخيرا 

يوجد جميع أنواع الوحدات 
السكنية بجميع المساحات 

 Twin من فيلل خاصة
.town houses و houses

 تحالف استراتيجي بين 
مجموعة طلعت مصطفي 

و جي بي كابيتال و 
المجموعة المالية 

هيرميس ألطالق شركة 
متخصصة في خدمات 

التمويل العقاري. حيث ان

الشراكة الجديدة تستهدف 
توفير التمويل طويل األجل 
للمنتجات العقارية بأسعار 

تنافسية تتناسب مع 
القدرات المالية للراغبين 

في الشراء بهدف مواكبة 
الطلب المتزايد.

نجاح سميح ساويرس في تطوير مشاريع 
و مدن حول العالم مما اثبت قوة وجود 

Orascom Development شركة

خبر هام لكل المهتمين بالسوق 
العقاري ضمن الخطة الموضوعة 

للسوق العقاري و كيفية نموه

مشروع 
Owest


