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بمناسبة شهر رمضان 
الكريم، تهنيء شركة كي 

جيت ش.م.م. للتسويق 
واألستثمار العقاري األمة 

االسالمية وشعب مصر 
العزيز و العاملين بالشركة 

بحلول شهر رمضان المبارك 
أعاده هللا علينا جميعا بالخير 

و اليمن و البركات

و تشكر شركة كي جيت 
ش.م.م. جمعية بداية 

لألعمال الخيرية لمساعدتها 
في ترتيب يوم خيري 

بالشركة لتعبئة شنط 
رمضان وتوزيعها في 

منطقة أطفيح بمحافظة 
الجيزة وذلك بمساعدة 

العاملين بالشركة. و تشجع 

شركة كي جيت جميع 
الشركات على المشاركة في 

األعمال الخيرية المختلفة 
في شهر رمضان الكريم و 

طوال العام. وتشجع أيضا 
جميع الشركات على بدء 

مبادرات جديدة في أعمال 
الخير كجزء من المسؤولية 

االجتماعية للشركات. 

شركة المراسم هي أحد 
شركات مجموعات بن الدن 

حيث توجد في السوق 
العقاري منذ 1950 و دخلت 

مصر 1997 ولها عالمات 
كبيرة في مجال اإلنشاءات 

في مصر.قدمت شركة 
المراسم فرصة الشراكة 
معها  لكل المستثمرين 

في العقار و بعائد سنوي 
يفوق العائد البنكي.

أطلقت الشركة عن وحدات 
فندقية علي شارع التسعين 

الشمالي بأفضل مواقع

القاهرة الجديدة و يمكنك 
المشاركة ب %50 من 

الوحدة تسدد على 4 سنوات 
و تضمن لك الشركة عائد 
يصل الي %18 من قيمة 

الوحدة سنويا و تضمن ايضا 
اعادة البيع في اي وقت 

بسعر السوق. لذلك تعتبر 
من افضل و اضمن فرص 

االستثمار الحالية بالسوق 
العقاري المصري.

رمضان كريم 
KeyGate مع

أول جريدة الكترونية عقارية لعقارات مصر.

شركة المراسم تقود االستثمار في السوق 
العقاري المصري الي وجهة جديدة تنفرد بها 

و تعلن عن فكرة الشراكة مع المراسم
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سيتي ايدج الدمج الحكومي 
بين هيئة المجتمعات 

العمرانية و بنك التعمير 
واالسكان تستحوذ على 

السوق العقاري في الساحل 
الشمالي و العاصمة اإلدارية 

الجديدة  و اخيرا مدينة الشيخ 
زايد. بعد نجاح مشاريعهم 

في مدينة العلمين الجديدة  
و إدخال فكر االبراج الساحلية 

ألول مرة في مصر و نجاح

مشروعان العاصمة اإلدارية 
الجديدة  و مشروع المنصورة 

الجديدة الناجح إلدخال فكرة 
الفلل و االبراج اول مرة 
بالمنصورة، سيتي ايدج 

تطلق مشروعها التجاري و 
اإلداري بالشيخ زايد. المشروع 

مصمم على مساحة 14 
فدان كمول تجاري ضخم   

يضم المطاعم و الكافيهات 
و العديد من المحالت 

التجارية العالمية. فندق 5 
نجوم و أيضا هايبر ماركت 

ضخم، منطقة ألعاب ضخمة 
لالطفال،منطقة فود كورت 
تتسع ألكثر من 200 مطعم. 

مساحات المحالت تبدأ من 50 
متر و بأسعار تنافسية تبدأ 

من 65 ألف المتر. اما عن 
المكاتب اإلدارية و العيادات  

نظرا لالقبال الشديد 
فمساحات المكاتب   

قررت شركة العاصمة 
اإلدارية الجديدة التوقف عن 

طرح أراضي جديدة على 
الشركات العقارية 

والمستثمرين خالل العام 
الجاري واالكتفاء بالتخصيص 

للطلبات المقدمة من 
المستثمرين وفقا للشروط 

التي وضعتها الشركة. 

وأقرت شركة العاصمة 
اإلدارية الجديدة إنها 

منفتحة لفكرة الشراكة 
في تطوير مشروعات 

عمرانية متكاملة بالتعاون 
مع المستثمرين بشرط 

تلقي عروض لتنمية 
مساحات ال تقل عن 100 

فدان

تبدأ من 147 متر و بسعر متر 
يبدأ من 30 ألف المتر،

و العيادات تبدأ بمساحات 50 
متر و بسعر متر يبدأ من 43 

ألف المتر. مقدم الحجز 
بالمشروع %5 فقط و اقساط 

علي 5 سنوات. المشروع 
بموقع حيوي جدا يخدم 

كمبوند الربوة و كومبوند 
سوديك بأكمله باإلضافة 

لكمبوند ايتابا.

انطالق المرحلة الثانية من مشروع سيتي ايدج التجاري

العاصمة اإلدارية تكتفي بالتخصيص 
لألراضي السكنية و التجارية خالل 

2019، 18 ألف فدان مبيعات بالمرحلة 
األولي و متابعة مستمرة لتنفيذ 

المشروعات. 
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