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نصائح Keygate في اختيار مطورك العقاري في 
العاصمة االدارية الجديدة  

في وسط زحمة المطوريين 
اللي بقوا موجودين في 

العاصمة و في ظل تباين 
االسعار و طرق السداد 

طبيعي كمستثمر او 
كمشتري تحتار تشتري مع 

مين!
ايمانا من شركة كي جيت 

بدورها في توعية عمالئها 
نسرد لكم طريقة اختيار 

المطور العقاري االنسب لك و 
خصوصا في العاصمة االدارية 

الجديدة.
اوال، شركة مصر 

Misr Italia-ايطاليا
مصر ايطاليا هي مملوكة 

لعائلة العسال: هاني العسال 
و خالد العسال و اوالدهم 

محمد هاني العسال و خالد 
محمد العسال. مصر ايطاليا 
هي اول شركة قطاع خاص 

توجهت النشاء اول كومبوند 
سكني متكامل الخدمات 

بالعاصمة االدارية في 2017 
اللي هو IL Bosco و حققت 
الشركة نجاح كبير جدا بسبب 

موقع المشروع المطل 
مباشرة علي شارع محمد بن 

زايد الجنوبي اضافة لوجود 
اختالف في المساحات و انواع 

الوحدات من شقق حتي الفلل.
 Vinci و ثانيا مشروعهم الثاني

و الول مرة تعاقدوا مع 
المهندس هاني سعد علي 

تشطيب الوحدات سواء الفلل 
او الشقق و المميز في ذلك 

هو تشطيب الشقق الن هاني 
سعد ال يتعاقد اال علي 

تشطيب القصور و الفلل.
و مصر ايطاليا عموما تمتلك 6 
مشاريع يمكننا قياس مستوي 

االنشاء و خدمة ما بعد البيع.
ثانيا، شركة بيتر هوم - 

Better Home هي اول شركة 
تنشأ مشروع فلل و توين 

هاوس فقط و ايضا في موقع 
مميز و علي محور محمد بن 

زايد الجنوبي بجانب 
الكاتدرائية. و تم بيع المشروع 

بالكامل إضافة لبيع المول 
التجاري التابع للمشروع و بعد 
ذلك تم طرح مشروع فلل اخر 
ثم مشروع شقق فقط و اخر 

مشاريعهم بالعاصمة هو 
Midtown Sky و هو مشروع 
شقق و توين و تاون هاوس و 

متاح به بيع حاليا كمرحلة ثانية. 
فهي شركة كبيرة جدا في 
السوق العقاري المصري و 

لهم باع كبير جدا في 
المشاريع السكنية و خصوصا 

في المشاريع اإلدارية و 
التجارية. ثالثا، سيتي 

ايدج-City Edge  واحد من 
اقوي المطوريين العقاريين 

في مصرو يمتلك مشروعين 
بالعاصمة اولهم هو المقصد 

و هو مشروع فلل و توين و 
تاون هاوس و يتم تسليمه 
متشطب بالتكييفات و اول 

تسليم له في آخر عام 2019. 
اما ثاني مشروع لهم فهو   

Baroque و هو مشروع يمتاز 
بطابع معماري فريد  طراز 

عمارات الكوربة و التحرير و هو 
مشروع شقق حتي االن و يتم 
تسليمه متشطب بالتكييفات.

LA Vista-رابع، ال فيستا
شركة ال فيستا مملوكة 

للمهندس عالء الهادي صاحب 
ال 29 مشروع علي مستوي 

مصر حيث تم تسليم 16 
مشروع و جاري تسليم 13 

مشروع أخريين و تم طرح 
La Vista City مشروع

بالعاصمة و هو مشروع فلل و 
تاون و توين فقط. اهم مايميز 

La Vista هي خدمة ما بعد 
البيع و هي واحدةمن أفضل 
الشركات في هذة الخدمة و 

الدليل علي ذلك تسليمهم 16 
مشروع كما قلنا سابقا.

  Equity-خامسا، ايكويتي
و هي الشركة المالكة 

لمشروع Water way بالتجمع 
الخامس و انشأت في 

 Capital العاصمة مشروع
Way و الشركة مملوكة 

لصاحبها حسام حسن و هي 
حاليا في مرحلة التوسع حيث 

انهم افتتحوا المرحلة الجديدة 
Capital way من مشروع

باإلضافة لوجود مشروع اداري 
جديد علي الطريق الدائري و 
سيتم افتتاحه قريبا و ايضا  و 

طرح مشروع في الساحل قريبا 
و سيكون مشروعهم الثاني 

بالساحل  لوجود مشروع

 Water way North coast وال 
ننسي مشروعهم ببورسعيد 
بالتعاون مع المخابرات العامة.
و تم طرح مبنيين جديدين في 

 Water Way New مشروع
Cairo و يتم تسليمهم 
متشطب بالتكييفات و 

االجهزة و الفرش.
سادسا، الشركة السعودية 

Secon-المصرية للتعمير
الشركة عبارة عن دمج 

حكومي ما بين وزارة المالية 
السعودية و وزارة االسكان 

المصرية. وهي شركة انشات 
في سنة 1975 و لديها 

حوالي 50 مشروع ما بين 
الكومبوند و العمارات 

المنفصلة و المعروفة باسم  
عمارات السعودية و اهم 

Riyadh مشاريعها مشروع
بالتجمع الخامس امام الرحاب و 

يتم تسليمه متشطب و اول 
تسليم له في اخر 2019 و ايضا 

مشروع Lake Dream داخل 
دريم الند و يتم تسليمه 

متشطب و تسليم فوريو اخيرا 
 Blue لديهم اآلن مشروع و هو
Vert و هو مشروع علي محور 

محمد بن زايد مباشرة و يتم 
تسليم المشروع متشطب و 
بسعر منافس جدا و بفترات 

سداد مريحة جدا. يمكنك 
التواصل مع مستشارك 

العقاري من Keygate علي 
16843 لمعرفة جميع 

التفاصيل و العروض.
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لماذا تتجه أنظار العالم حاليآ الي منطقة الجونة ؟
الجونة منتجع سياحي يقع 

بمدينة  الغردقة ، تم انشأها 
1990 طورته شركة اوراسكوم 

علي هيئة مجموعة من الجزر 
كأحد مشروعتها السياحية.

 تعد الجونة من اشهر القري 
السياحية بمصر و أجملها. حيث 

تضم العديد من الفنادق و 
الشواطئ الخالبة. سوف تجد 
أكثر من 100 مطعم و مكان 

مختلف يعتمد علي تقديم 
المأكوالت الفاخرة باإلضافة إلى 
مجموعة متنوعة من المقاهي 

وأكثر من 80 مطعًما عالمًيا 
توجد العديد من المحاور في 

المدينة مثل منطقة وسط 
المدينة ، ومرسى أبو تيج ، 
والمرسى الجديد  ومرسى

أبيدوس الذي يقدم جميعها 
خدمات مذهلة.

كما ان المدينه تتمتع بكافة 
الخدمات االساسية مثل : 

مستشفي و مدرسة و مطار 
صغير و فرع للجامعة االمريكة 

بالقاهرة .
تعد بالي BALI الجونة من 

 pillarz development شركة
هي أحدث إضافة  و ضمن اجدد 

المشاريع السياحية لهذه 
المدينة المثيرة والمليئة 

بالحيوية.
 مالك الشركة هم

ا/حاتم خليفة احد شركاء الجونة 
باي و ا/احمد مصطفي شريك 

 The Groove في مشروع
.Stone residence السخنة و

و ا/مروان الطبجي 
 Sedra و ا/احمد شفيق صاحب

Home. مشروع Bali بيسلم كل 
الوحدات كاملة التشطيب 

بالتكيفات و كبائن المطبخ و 
حمام السباحة . 

تقسيط حتي 5 سنوات بدون 
فوائد. و استالم كمان 3 سنوات.  

لمعرفة جميع تفاصيل المشروع 
او اي مشروع اخر يمكنك 

التواصل مع مستشارك العقاري 
من شركة Keygate علي الخط 

الساخن 16843. 

حكاية عمالق عقاري جديد 
اكيد كمشتري او كمستثمر 
بتحب تتطمن علي مستوي 
الشركة اللي بتختار تتعاقد 

معاها فبالتالي و الطبيعي ان 
الناس تتجه لشركات قوية و 

ليها إسمها في السوق 
العقاري المصري زي إعمار 

سوديك و بالم هيلز او 
الفيستا و حسن عالم لقدرة 

الشركات دي و ضمان انها 
هتبني و تسلم في ميعادها 

باالضافة لخدمة ما بعد البيع و 
دي اهم حاجة بتفرق في 

السكن او االستثمار.
من سنتين تقريبا ظهر مطور 

عقاري جديد تحت اسم سيتي 
ايدج اللي هو دمج حكومي ما 
بين هيئة المجتمعات العمرانية 

و بنك االسكان و التعمير.
سيتي ايدج قدرت تحقق 

المعادلة الصعبة في وجود 
عامل امتالكهم اراضي في 

مواقع مميزة الن اراضي 
الدولة كلها بتبقي ملك لهيئة 
المجتمعات العمرانية و العامل 

التاني هو التمويل المتمثل 
في بنك االسكان و التعمير.

لو بصينا علي كل مشاريع 
سيتي ايدج هنالقيها كلها في 

مواقع مميزة و تم البدء في 
البناء فيها قيل البيع و دي 

بقت العالمة التجارية للشركة  

انهم بيبتدوا بناء قبل ما 
يبيعوا. هنسرد لكم دلوقتي 

اماكن مشاريع سيتي و اهم ما 
يميزها:

 Etapa-ايتابا: هو مشروع علي 
مساحة 77 فدان بموقع مميز 
في الشيخ زايد امام كومبوند 
الربوة و الجريا سوديك بجانب 

النادي االهلي  المشروع 
متقسم  ل %70 فلل و 30% 
شقق و بيتم تسليم الشقق 

متشطبة بالتكييفات.
 North Edge- ابراج العلمين: 

المشروع اللي مش هيتكرر 
تاني في مصر باسعارة و 
بفكره البنائي و موقعه 

االستراتيجي و طول الشاطي 
المتدد علي مساحة 6 كيلو 

مخصصين لشركة سيتي ايدج 
فقط. حيث حققت رقم مبيعات 
مخيف في المرحلة االولي من 
االبراج و قدروا يحققوا 8 مليار 

جنية في 3 اسابيع.
 -Zahya New Mansoura 

المنصورة الجديدة زاهية: 
المشروع اللي غير الدلتا 

بمقاييس و معايير مختلفة 
بوجود الفلل الول مرة في 

المنصورة و ايضا وجود ابراج 
ساحلية تطل علي البحر 

المتوسط مباشرة. 
و بردو تم تحقيق فيه رقم 

 مبيعات كبير يقدر ب 6 مليار 
في شهر تقريبا.

MaQsad-المقصد: هو 
مشروع بالعاصمة االدارية في 

الحي السكني رقم R3-3 و 
هي مرحلة االستالم العاجل 

بالعاصمة و المشروع عبارة عن 
فلل و توين و تاون و يتم 

تسليمه متشطب بالتكييفات و 
تسليم المشروع في خالل سنة.
Baroque-باروك: هو مشروع 

في العاصمة االدارية في الحي 
السكني رقم R5-5 و هو 

مختلف في تصميمه بحيث انه 
بيتميز بالطابع المعماري 

القديم و بيرجع بينا لمباني 
الكوربة و مصر الجديدة  زمان و 

بردو بيتم تسليمه متشطب 
بالتكييفات و هيتم تسليم 

المشروع في خالل 3 سنين.

كل المشاريع دي في مواقع 
مميزة  جدا و كلها بيتم البناء 

فيها بقوة غير طبيعية و اللي 
نقدر نستنتجه ان الدولة أنشأت 

مطورها العقاري القوي الخاص 
بها و في نفس الوقت هو 

بيمثل القطاع الخاص بس 
بنفس قوة الفكر اللي 

بتمتلكها الشركات الكبيرة في 
السوق العقاري المصري 

باالضافة لتوفير الدعم المادي 
القوي جدا اللي بيخلي الشركة 
تبني قبل ما تبيع و تسلم في 

مدد قليلة. فبكل بساطة نقدر 
نقول ان سيتي ايدج اصبحت 

من المطوريين العقاريين اللي 
ليهم اسمهم في السوق 

العقاري المصري و نقدر نقول 
انهم بقوا منافس قوي جدا و 

بقي يتعمله حساب.
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استكماال لمبادره كي جيت 
لتوعيه العمالء في عمليه 
الشراء و اختيار افضل وحده 

تناسب متطلباتك و كيفية 
التعرف على تفعيل السوق 

بالعيوب و المميزات و 
التعرف على احتياج العميل, 

تحدثنا في العددين السابقين 
عن جزئين مهمين جدا و هم 

دخالء السوق العقاري و 
كيفيه اختيار المطور االنسب 

و كيفيه معرفه قوه المطور 
و عوامل نجاح و فشل 

المشروع قبل البدء في 
البناء. حيث كان يضم 

معلومات مهمه خاصه 
بالسكن و االستغالل 

الشخصي و بعض التحذيرات و 
النصائح األخرى, استكماال لما 
تم ذكره في العدد السابق و 

هو موضوع (هدف الشراء) 
سيتم عرض بعض الخطوات و 

النصائح التي يجب اتباعها 
في حاله االستثمار.

اذا كنت ممن يستثمروا في 
السوق العقاري المصري او 

مقبل على تلك الخطوات 
يجب ان تعرف التالي:

أوال, االستثمار بالعقار له اكثر 
من نوع فيجب اوال تحديد نوع 

االستثمار فهناك استثمار 
في البيع و الشراء و به اكثر 

من نوع مثل االستثمار 
االيجاري و يعتمد على العائد 

السنوي من العقار.
ملحوظه مهمه بعد اختيار 
نوع االستثمار االنسب يجب 

اختيار الوحده بناء على 
المستهلك النهائي,

و ليس لمتطلباتك الشخصية 
فانت تختار من هو 

المستهلك النهائي لوحدتك  

في البدايه بمعنى كمثال اذا 
كنت تختار لشاب في بداية 

الحياه غير اذا تم االختيار 
لعائلة كبيره كذلك في كل 

انواع الوحدات يجب اختيار 
المستهلك النهائي قبل 

الشراء.
فان استثمار البيع و الشراء 

يعتمد علي اكثر من نقطة. 
أوال، المدة الزمنية العادة 

البيع فاذا كنت تحتمل مدة 
طويلة تزيد عن 4 سنوات و 

تصل الي 7 و 10 سنوات 
فبعد اختيار الموقع األنسب و 
المطور األنسب كما ذكرنا من 

قبل تستطيع االستثمار 
بمشروع بالمرحلةاالولي 

لتحصل علي جميع مراحل 
النمو االستثماري للمشروع. 

من قبل البدء في تنفيذ 
المشروع حتى االنتهاء منه 
بالكامل و السكن و تشغيل 

المول التجاري و هذه اطول  
مراحل االستثمار بالعقار 

بجانب االستثمار التجاري. 
اما اذا فضلت االستثمار لفتره 

قليله و تتراوح ما بين سنتين 
الى حد اقصى 4 سنوات 

فتجنب المراحل االولي 
للمشروع من االفضل تختار 
المشروع الذي اقترب على 
مرحله السكن و قربه من 
االنتهاء من االنشاءات و 

سيتم البيع بعد ان يسكن 
المشروع فهنا اذا فضلت 

األسرع ستتنازل عن مرحله 
من مراحل االستثمار 

للمشروع و هي الشراء 
بارخص سعر داخل المشروع و 
االنتظار و كل نوع له مميزات 
و له عيوب فاذا اخترت المده 

الزمنيه الطويله تاكد من 
تضاعف ثمن الوحده و يصل 

في بعض االحيان الى 200% 
و سداد سعر الوحده 

بالتقسيط المريح ايضا و تلك 
النصائح البسيطه يمكن 
استغاللها الختيار وحده 

للشراء و البيع بالسكني و 
التجاري ايضا.

اما في حالة االستثمار بهدف 
االيجار و العائد السنوي 

فافضل استثمار في هذا 
النوع هو التجاري و االداري 

كما متعارف عليه و لكنه 
يحتاج فتره زمنيه اطول من 

السكني.
اوال، اذا كانت اختيار الوحده 

سكني او تجاري فأهم 
العوامل هنا هي الموقع و 

المشروع هما من يحددوا 
سعر االيجار بجانب مستوى 
الخدمات و المستوى العام 

للمشروع و هذا النوع من 
االستثمار هو اكثر االنواع 

امانا للمستثمر اما عن نسبه 
العائد فمصر من اعلى نسب 

العائد العقاري في العالم.
و طبعا يمكنك التواصل معنا 
علي 16843 لمساعدتك في 

اختيار انسب استثمار ليك.

مبادره توعيه العميل: تكمله لالنفراد بنصائح و اسرار 
كي جيت قبل الشراء لكل العمالء و المستثمرين 


