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سبتمبر

مبادرة توعية العميل من كي جيت: تحذير وقع فيه 
الكثير من العمالء

أنتهاء Rhodes بالكامل!!

دخالء على االستثمار العقارى 
يفتقدون الخبرة يهددون السوق 

العقارى و يسببون خلل في 
موازين السوق

مبادرة جديدة من شركة كي جيت لرعاية 
و توعية العميل بأهم ما يدور في 

السوق العقاري المصري و اهم تحذير 
للعميل بالمشاكل التي يمكن الوقوع 

بها دون دراية.
الكثير من العمالء دخلوا بحجز و شراء 

وحدات مع مطورين جدد في السوق 
بسبب العروض المبالغ بها من هذه 
الشريكات و هذه العروض للفت نظر 

السوق اليهم و ال مانع في هذا اال لو 
كانت الشركة تفتقد و تفتقر عامل 

الخبرة.
ماذا فعلو دخالء مهنة االستثمار 

العقارى؟
اوال وضع عموالت ضخمة لشركات 

التسويق لتحكمهم في السوق بنسبة 
اكثر من %80 و ايضا للمسوق 

اما العميل فتم اطالة فترة السداد جدا و 
باقل سعر للمتر بالسوق ليثبت وجوده و 
يلفت االنظار و للمنافسة مع المطورين 

الحاليين بالسوق بالفعل و مع افتقاد 
بعض من النقاط تسببت بعض الشركات 

الجديدة بوجود اختالل في الموازين داخل 
السوق مع وجود تساؤالت حول قدرة 
هؤالء المستثمرين الجدد علي تنفيذ 

تلك المشاريع.
 معلومات يجب التاكد منها؟

يجب ان تعلم ان تنفيذ المشروع وفقا 
للمعايير التي يعمل بها السوق تعتمد 

علي تنفيذ المشروع ب %50 من تمويل 
المطور الذاتي و %50 من مقدمات الحجز 

من العمالء و لكن مع وجود بعض من 
المستثمرين الجدد فان جزء منهم ال 

يتوافر لديه التمويل الذاتي الذي يجعله 
ينفذ جزء من المشروع بالتمويل الذاتي 

و تأمين مشروعه و عمالءه ، فان هذا 
من اكبر االسباب التي تهدد االستمرار 

في تنفيذ المشروع، فيجب ان تتاكد من 
المحفظة اإلستثمارية الصحاب الشركات 

قبل الشراء.
اما عن نجاح المشروع او فشلة بعد 

البناء؟
عامل مهم جدا هو ادارة ما بعد البيع، 

االدارة اهم جزء في نجاح المشروع بعد 
البناء و التسليم و يوجد امثله كثيرة 

لفشل مشاريع كبيرة بسبب فشل ادارة 
المشروع مثل إدارة ما بعد البيع و 

احترس من كلمة اتحاد المالك اخطر ما 
في ذلك الفشل انه يكون صعب

ذكر في العدد السابق من جريدة كي 
جيت تفاصيل هامة عن اهم مشاريع 

الساحل الشمالى و هو مشروع 
ماونتين فيو رأس الحكمة. 

قامت شركة ماونتين فيو باستكمال 
بيع مرحلة رودس التي تم فتح جزء 

صغير منها للعمالء الذين لم 
يتمكنوا من التعاقد في اول 

المرحلة رغم تقديم استمارات جدية 
الحجز. في زحام شديد و في ساعتين 

فقط تم بيع الوحدات المطروحة . 

عوامل كثيرة أدت لنجاح و زيادة 
الطلب علي مشروع ماونتين فيو 

رأس الحكمة. و منهم ان ماونتين 
فيو مطور عقاري ضخم يملك اسم 

قوي و ملحوظ في سوق العقار 
المصري و ده بيطمن جزء كبير من 

العمالء لما يسألوا عن سابقة اعمال 
الشركة. ثانيا يوجد 120 فدان من 

المشروع ساكن من اربع سنوات. و 
ثالثا أسعار المشروع كانت تنافسية 

جدا مع تسهيالت الدفع و استالم 

العمالء الوحدات  كاملة التشطيب. 
تقدر تتصل ب KEY GATE 16843و احنا 

هنزودك بكافة تفاصيل مشاريع الساحل 
الشمالى  .

 جدا التخلص من الوحدة و اعادة بيعها.
الحل للسوق؟

و يجب أن الدولة تخطط وتراقب وتشرع 
للسوق ولكن ال تنافس بأي شكل من 

األشكال مع المطورين العقاريين، 
فهنا نرجع للقوانين و اين قوانين حماية 

المستهلك و المراقبة و الشروط 
الموضوعة للمستثمرين في احد اكبر 

مجاالت الدولة.
دور الدولة مهم جدا في هذا الجزء و 

اعتقد ان هذا هو الواجب الحقيقي لها 
ان تضع قوانين و شروط تحافظ بها علي 

احد اكبر مجاالت االستثمار بمصر. 
النصيحة لكل عميل: ابحث عن مستشار 

عقارى ناجح و موثوق به و ينتمي 
لشركة كبيرة بحيث ان يكون لك مرجع 

للمستشار الخاص بك و الذي عمله 
التوعية و التوضيح و اختيار االنسب و 

األمن لك.
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شركات زي مصر إيطاليا 
  New و Kai مالك مشروع

 Seashell مالك مشروع giza
Playa و بالم هيلز مالك 

مشروع Hacienda West  و 
 City stars اركو مالك مشروع

و سوديك مالك مشروع 
Malaaz و هايد بارك مالك 
مشروع Coast 82 و غيرهم 

مشاريعهم تم وقف البيع 
فيها بسبب التراخيص و فيه 
بعض منهم اتسحبت منهم 

االراضي. 
طيب ايه هي مشكلة 

التراخيص و اشمعنا الصيف 
ده؟

محافظة مطروح و هيئة 
المجتمعات العمرانية اعادوا 

تسعير اراضي كتير في 
الساحل بناءا على تعليمات 

دكتور مصطفى مدبولي 
رئيس الوزراء في أن الساحل 

الشمالي ميبقاش مجرد 
مكان نروحه في الصيف بس.. 

الدولة بتحاول تخلي الساحل 
زي الجونة نقدر نروحه صيف 

و شتاء و كل ايام السنة و 
علشان ده يتم تفعيله الزم 

يبقى خط الساحل كله يبقى 
متاح فيه ظروف سكن و 

معيشة يناسبوا احتياجات 
الناس...فتم طرح مديتة 
العلمين الجديدة كحجر 

اساس للفكرة اللي هيتبني 
عليها منظومة الساحل 

الجديد.

فبالتالي كان الزم اي مطور 
عقاري يقدم مواصفات خاصة 

و معينة تطابق الفكر و 
المنظومة اللي الدولة 

بتحاول تطبقه...علشان كده 
الدولة ابتدت تسحب اراضي و 

تعيد تسعيرها من تاني 
علشان فيه أكثر من مطور 

عقاري عنده فدادين اراضي 
كبيره و مستغل جزء صغير 

منها مثال حي على كده 
شركة اركو مثال كانوا 

واخدين سعر متر األرض ب 20 
جنية للمتر و دلوقتي 

مطلوب منهم 500 جنية 
تقريبا لسعر للمتر باإلضافة ل 

350 مليون جنية رخصة 
مباني غير بردو ما يقرب من 

100 مليون او اكتر رخصة 
نزول معدات.

كل العوامل دي وقفت 
مشاريع زي اللي ذكرتها و 

ممكن اراضي تتسحب منها 
بس فيه مشاريع واقف البيع 

فيها و فيه مشاريع لسه 

فيه شركات عرفت العمالء 
عندها و قالولهم تقدروا 
تستردوا فلوسكم لحد ما 

نشوف الوضع هيوصل اليه.
علشان كده الزم قبل ما افكر 

اختار مشروع في الساحل 
اتأكد من تراخيص األرض و 

رخصة المباني و الحاجات دي 
كلها.

أمثلة لمشاريع خلصت ورقها 
و تراخيصها و مطابقة للخطة 

اللي وضعتها الدولة:
- بو ايالند و بو ساند لشركة 

مكسيم
Bo sands and  Bo islands

- أبراج و شاليهات و فلل 
City Edgeالعلمين

- أمواج بالمرحلة الجديدة
Amwaj

- زويا مشروع صبور في 
الكيلو 142 

Zoya sabbour land mark
Pali الشهاوي -

- واتر واي الساحل 
Water Way north cost

- الفيستا باربع مشاريعها
Jefaira بمشروعها Inertia -
- ماونتين فيو راس الحكمة

 Mountain View Ras El
Hekma

Fouka Bay-فوكا باي -
M2-المصيف -

Gaia صبور االهلي -
- Travco بمشروع 

Almaza Bay
Marassi أعمار -

كل المشاريع دي خلصان 
ورقها و تراخيصها و متاح 

فيها كل الوحدات طبعا 
باختالف أسعارها و مواعيد 

تسليمها.
لكن بناءًا على دراسة تمت 

بعناية اشتري و انت مطمن 
مع أي من الشركات دي و 

لمعرفة افضلهم و األنسب 
تواصل مع مستشارك 
العقاري من كي جيت

علنت شركة Ora development عن 
فتح برج  جديد مكون من 20 دور يطل 

مباشرة علي حديقة زايد المركزية 
. ZED بمشروع

مشروع ZED في قلب الشيخ زايد و 
يبعد عن هايبر وان ببضع دقائق علي 

شارع النزهة . 
المشروع علي مساحة 165 فدان 

مقيمين الي 100 فدان أبراج سكنية و 

ايه اللي بيحصل في الساحل الصيف ده و ليه الصيف 
ده بالتحديد؟ و ليه اراضي اتسحبت و مشاريع رفعت 

أسعارها؟

نجاح أبراج نجيب ساويرس بالشيخ 
زايد برغم التحديات

إدارية و 65 فدان حديقة زايد المركزية  
 . ORA  التي سوف تقوم إدارتها شركة
المشروع عبارة عن شقق سكنية في 

ابراج 10 ادوار و ايضا ابراج 20 دور 
كاملة التشطيب بالتكيفات و المطبخ و 

حصة للوحدة في الجراج . 
بعد النجاح قوي و الملحوظ لمبيعات 

المشروع فور اإلعالن عنه.
 صرحت شركة ORA عن فتح  أبراج
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ياسين منصور مالك بالم هلز هو في 
األصل رجل أعمال من الدرجة األولى و 

ليس رجل عقار فهو يمتلك محفظة 
مالية قوية جدا جدا.

المحفظة المالية القوية لياسين 
منصور و لبالم هيلز بيمكنوهم من  

تغيير كبير في السوق العقاري 
المصري.

بالم هيلز بتطرح وحدات استالم 

فوري في 6 مشاريع في التجمع و 
أكتوبر و الساحل الشمالي.

القوة و التغيير في أن بالم هيلز 
بتطرح الوحدات دي بمقدم حجز 10٪ 

فقط و بتستلم وحدتك و األهم هو 
دفع الباقي على 7 سنوات أقساط 

متساوية.
اسم بالم هيلز الكبير يطمنك في 
خدمة ما بعد البيع ألنهم موجودين 

في السوق العقاري المصري من 23 
سنة تقريبا.

ده غير أن مش اي مطور عقاري يقدر 
يقدم تسهيالت على 7 سنين  في 

وحدات استالم فوري و االغلب بيبقى 
على 3 او 4 سنوات كحد أقصى 

باإلضافة لوجود مقدم تعاقد ال يقل 
عن 25-35٪

لمعرفة عروض بالم هيلز في 
االستالم الفوري و مشاريعها 

السكنية و الساحلية و التجارية برجاء 
التواصل مع مستشارك العقاري من 

كي جيت.
KeyGate: 16843

وحدات استالم فوري في 6 مشاريع من بالم هيلز  

جديدة بالمشروع . 
بمساحات تبدأ من غرفة نوم الي اربع 

غرف نوم.  
و لكن بعد نجاح المرحلة األولى 

 Four seasons للمشروع قررت إدارة
hotel انها تشارك الشركة في واحد من 

اقوي و اهم المشاريع الحالية و 

تعاقدت مع شركة ORA علي إدارة برج 
كامل من  األبراج ال 20 دور المطروحة.

مشروع به كافة الخدمات التجارية و 
يوجد به كافة الشروط المطلوبة لنجاح 

االستثمار به . اوال الن ارض المشروع  
في مكان حيوي جدا .

ثانيا المطور العقاري قوي و موثوق به 

ثالثا قلة األراضي حاليا في زايد شبهة 
معدومة .

ده غير تسهيالت السداد التي تصل الي 
6 سنوات بدون فوائد.

تواصل مع KEY GATE علي 16843 و 
احنا هنزودك بكافة التفاصيل المرحلة 

الجديدة و آخر أخبار العقارات.


