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إفطار شركة كي جيت السنوي و المشاركة في حملة 
عدم إهدار الطعام

عودة الي زمن 
المصيف الجميل

من أهم القيم التي تقوم عليها شركة 
كي جيت هي تقديم أكثر من العادي 

دائما في كل شيء بدأ من الخدمة 
المقدمة لعمالئها و العاملين بالشركة 

حتي مساهمتها في المجتمع. لذلك 
قررت الشركة المساهمة في دعم 

حملة عدم إهدار الطعام المقدمة من 
 .FAO منظمة الغذاء و الزراعة العالمية

حيث انتهزت فرصة إفطار الشركة 
السنوي لنشر الوعي عن عدم  إهدار 

شركة M2 المملوكة لرجل 
األعمال ممدوح عباس: 

الرئيس األسبق لنادي الزمالك 
و المالك لمجموعة INTRO و 

ADES  تعود بنا الي زمن 
المصيف الجميل مصيف 

التسعينات من خالل 
مشروعهم بالساحل الشمالي 

المصيف.
انفراد الشركة بتصميمات 
مختلفة ليس بالجديد بعد 
نجاحها في الحصول علي 

براءه اختراع علي مشروعها 
 Trio المتميز بالتجمع الخامس

Gardens. فكرة و تصميم 
مشروع المصيف في الساحل 

الشمالي تعتمد علي فكرة 

المصاطب لتحقيق مبدأ 
الرؤية المباشرة للبحر سواء 

الفلل أو الشاليهات. 
شركة M2 تقدم عرض 

لعمالئها في خالل  شهر 
رمضان علي مشروعها في 

الساحل الشمالي.
المساحات تبدأ من 110 متر 

تتكون من 2 نوم برؤية 
مباشرة للبحر و شاطئ يمتد 

بطول كيلو متر. و يوجد عرض 
علي طريقة السداد في خالل 

شهر 5 فقط بمقدم %10 و 
أقساط متساوية حتي 10 
سنوات. لذلك تعتبر فرصة 

قوية جدا لتملك وحدة علي 
شاطئ رأس الحكمة الخالب.

الطعام و تعبئة وجبات و توزيعها 
بمشاركة جميع العاملين بالشركة. 

حيث شارك أيضا العديد من األشخاص و 
الشركات لدعم الحملة في هذا اليوم و 
منهم: نهي عماد التي تمتلك صفحة 

Noha.Kitshe علي Instagram و شركة 
 Umai للتصوير و شركة Piko Studios
لتقديم الطعام المملوكة لمجموعة 

ابوشقرة و المصور أحمد محسن الذي 
يمتلك صفحة Mohsen’s  علي  

Instagram  و Youtube و أخيرا جمعية 
بداية لألعمال الخيرية. لذلك تشجع 
شركة كي جيت جميع الشركات و 

األشخاص علي المحاولة الدائمة في 
تشجيع جميع الحمالت و االعمال التي 
تفيد المجتمع حيث انها تترك اثر في 

العاملين و المشاركين في هذه 
االعمال مثل ما تترك أثر في المجتمع.
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إستمرار المفاجأت من شركة المراسم بفكر
 الشراكة 50 - 50 

أقاويل عن فشل 
العاصمة اإلدارية 

الجديدة
يقال منذ االعالن عن مدينة العاصمة 
اإلدارية الجديدة انها ستفشل و يصدر 

كل فترة سبب مختلف عن فشل 
العاصمة ولكن حتي االن ال يوجد اي 

مؤشر واضح علي ذلك.

العاصمة اإلدارية تمضى قدما بالمشروع 
في 2019 حيث اعتمد مجلس ادارة 

الشركة الميزانية للعام المالى 2019 
بحوالى 50 مليار جنية بزيادة 11 مليار 

جنية علي العام الماضى 2018 و 
سيكون لتلك الميزانية دور كبير في 

تسريع وتيرة االعمال و مسابقة الزمن 
في إنهاء البنية التحتية و اإلنشاءات 

العامة و تنفيذ الخطة الموضوعة بجانب 
إنشاءات المطورين والزامهم باإلنهاء 

في الموعد المحدد.

و تعتمد شركة العاصمة في ايراداتها 
علي حصيلة بيع األراضى المرفقة، 

والتى تقدر بنحو 200 مليار جنيه من بيع 
18 ألف فدان، منها 60 مليار جنيه عوائد 

العام الماضى، موضحة أن ميزانية 
أعمال الشركة للعام الماضى 2018 

بلغت نحو 44 مليار جنيه، وتتضمن تنفيذ 
مشروعات البنية التحتية والمرافق التى 
تمولها الشركة من إيرادات بيع األراضى.

فشل ادارته و تاجيره. حيث يمكنك االن 
مشاركة المراسم في محل تجارى ب 

%50 و المراسم ب %50  حيث توفر 
شركة المراسم احد اكبر شركات اإلدارة 

إلدارة مشروعك مع المراسم. حيث 
 KAD تعاقدت شركة المراسم مع شركة
إلدارة المول و هى التي ادت لنجاح عدة 
مشاريع مثل: سيتي ستارز و Point 90 و 

فندق الماسة بالعاصمة و مشريع 
إدارية و تجارية اخري. 

و من اهم شروط التعاقد مع شركة 

المتعارف عليه في السوق العقارى ان 
العقار التجاري به اكبر و اضمن فرص 

االستثمار الناجح.
انتهزت شركة المراسم فرصة نجاح 

فكرة شارك المراسم مع علمهم بقوة 
االستثمار بالعقار التجارى و فهم 

المستثمرين و السوق. فقررت التفكير 
بأختالف عن معايير السوق و تطبيق 

فكرة شارك المراسم بالعقار التجارى و 
من هنا كان حل اكبر مشكلة للعقار 

التجارى و هي ارتفاع سعره و القلق من 

المراسم في اإليجار ان تكون العقود 
لمدة 9 سنوات و فئات ذو مستوى 

عالي من ماركات معروفة و موثوق 
.“Brands” بها

اما عن المساحات المعروضه فهي تبدأ 
من 60م الي 1،000م.

اجمالي المساحة المباعة 72،000
و جراج يسع 5،000 سيارة 

و %5 مقدم و يتم السداد علي 4 سنوات
و جدية الحجز بمبلغ 200،000.

 


