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ديسمبر

تطلعات و مستقبل العقار في 2020
علي بعد أقل من شهر هنكون خالص 

دخلنا فى السنة الجديدة 2020 ودورنا و 
واجبنا إننا نوضح توجه السوق العقارى 

فى السنة الجديدة من وجهة نظرنا.

زي ما قولنا فى العدد اللى فات إن 
العقار هو سلعة و بالتالى سعرها قابل 

للزيادة أو النقصان في سعرها.

في حالة العقار نقدر نقول إن هو 
السلعة الثابتة في الزيادة تقريبا وبتقل 

في أوقات وظروف معينة و هى:

 حدوث ظرف قهرى زي الثورات زى ثورة 
25 يناير والثورات اللى بعدها وده كان 

مدخل البلد كلها في حالة عدم إستقرار.. 
لكن كان فيه حركة بيع و شراء وقتها 
سواء من الشركات العقارية أو األفراد 

وطبعا فيه شركات كتير خسرت فلوس و 
دى كانت النسبة األكبر.

السبب الثانى لهبوط سعر العقار فى 
مصر إننا نوصل لنفس حالة أمريكا و 

اإلمارات (الفقاعة العقارية) و دى جزئية 
صعبة إنها تحصل علشان إختالف 

األسواق ما بين ال3 دول:

 (Mortgage) فأمريكا قائمة على نظام
وهو الرهن العقارى وكانت ٪90 من 

بنوك أمريكا قائمة على النظام ده و 
بالتالى عدم قدرة مالك الوحدات على 

دفع األقساط بسبب إرتفاع الفوائد أدى 
إلنهيار السوق العقارى فى أمريكا.

أما اإلمارات فهى دولة قائمة على 
اإلستثمار األجنبى و ربطه بالبورصة 

فإنهيار بورصة أمريكا أثر بالسلب على 
بورصة اإلمارات و بورصة العالم أجمع إال 
بعض الدول (اللى بالمناسبة مصر كانت 

منهم)
باإلضافة إن اإلمارات سوقها العقارى 

مختلف عن مصر تمامًا فأغلب الوحدات 
هناك تباع لغرض اإلستثمار مش للسكن 
و أغلب المكاسب تحقق من غرفة النوم 

و الغرفتين نوم لسهولة تأجيرهم أو 
بيعهم.

تأثير الخسارة في البورصة اإلماراتية

وإنسحاب المستثمر األجنبى أدى إلى 
إنهيار العقار فى اإلمارات.

لكن مصر بتعتمد كليًا على األموال 
الشخصية لألفراد فى حالة الشراء أو 

أموال الشركات مش أموال بنكية.

باإلضافة لتصدير العقار للخليج و لدول 
أوروبية و ده بيتم من سنتين و محقق 

نتائج كويسة.
بمعنى أصح نقدر نقول إن العقار في 

مصر هو إستثمار آمن و نقدر نقول إلى 
حٍد ما هو مستقر و بيتعافى.

العقار في مصر بيزيد بنسبة من 15-20
٪ سنويًا و دى الزيادة الطبيعية ليه و 
أبسط مثال على ده سعر المتر داخل 

التجمع الخامس في 2018 كان بيتراوح 
ما بين 11,000 للمتر لحد 14,000 للمتر 

لكن في 2019 سعر المتر ما بين 
14,000 لحد 18,500 و لسه هيزيد السنة 

اللى جايه زى ما قولنا و لكن مش مرة 
واحدة الزيادة بتبقي على مدار السنة.

اللى عايزين نقوله إن 2020 هيبقى فيه 
زيادة فى العقار و هيبقى فيه حركة 
شراء و حركة بيع ألسباب بسيطة جدًا

أوًال: ادإنخفاض سعر الفائدة فى البنوك 
و ده بيخلى الناس تتجه للعقار أو للدهب 

كإستثمار و العقار أضمن ألنه مش 
مرتبط بسوق خارجى زي الدهب.

ثانيًا: نزول مطوريين عقاريين كبار في 
مناطق مميزة زى ( أوراسكوم في 

العاصمة، إعمار في أكتوبر و زايد، إمكان 
مصر أو البروج فى التجمع مع شركة

إيوان في التجمع بردو، صبور األهلى و 
هايد پارك في أكتوبر)

ثالثًا: تحرك مناطق حيوية للسكن زي 
العاصمة اللى أول تسليم ألحيائها 

السكنية هيبدأ السنة اللى جاية، تسليم 
أول مرحلة فى مشروع المونت جاللة 

لتطوير مصر فى السخنة و مشروع أزها 
بردو هيسلم أول مرحلة السنة اللى 

جاية.

رابعًا: حركة الريسيل هتزيد ألن فيه 
مشاريع و مناطق زى ما قولنا تسليمها 

السنة اللى جاية و فيه قطاع كبير جدًا 
بيحب يشترى لما المشروع يسكن ألنه 
بيكون إتطمن إن الشركة ماشية فى 

الطريق الصحيح.

و زى ما قولنا في العدد اللى فات إن 
الشهر ده أفضل وقت للشراء له شهر 

التقفيل و العروض و كل الشركات عايزة 
تكون أكتر شركة محققة مبيعات 

فهتالقى تسهيالت في الدفع حتى 14 
سنة زى ما شركة إمكان مصر أو البروج 

عاملين و تسهيالت حتى 10 سنين زى ما 
شركة تطوير مصر و مدينة نصر لإلسكان 

و التعمير عاملين.

من وجهة نظرى و توقعى الشخصى إن 
السنة الجديدة هتبقى مليانة عروض 
لجذب المشترى و خلق مبدأ األفضلية 

مع المنافسين. 
لمعرفة أو السؤال عن أفضل العروض أو 

أى مطور عقارى برجاء التواصل مع 
شركتنا علي 16843

م/  أحمد فاروق
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معلومات عامة عن مدينة 
الشيخ زايد الجديدة:

مدينة الشيخ زايد الجديدة 
هي إحدى المدن السكنية 

الجديدة. وتعد تلك المنطقة 
إضافة رائعة لمدينة الشيخ 

زايد، حيث تمتد مساحتها 
إلى 21٫000 فدان بموقع 

مميز شمال غرب مدينة 
الشيخ زايد الحالية، بالقرب 

من أهم الخدمات و المناطق 
مثل المطار و القرية الذكية.

يمكن الوصول إليها عن 

الجديدة. 
طريق مصر إسكندرية 

الصحراوى و وصلة دهشور و 
التوسعات الشمالية.

معلومات عامة عن شركة 
سوديك:

 شركة سوديك المالكة 
ألكثر من 12 مشروع 

 Allegria, Beverly وأشهرهم
hills, Villette وأكثر. 

ثم قررت إقتحام زايد الجديدة 
.VYE بمشروعها

مشروع VYE أحدث مشروعات 
شركة سوديك على مساحة 
500 فدان و تأسست لتصبح 

عالمة مميزة في زايد 
الجديدة.

يعد اإللتحاق بالحجز بالمرحلة 
األولى للمشروع من أفضل 

الفرص الحالية فى سوق 
العقارات لما ستشهده هذه 

المنطقة من تحول جذرى 
من حيث اإلنشاءات وتغير 

أسعار.
يحتوى المشروع على جميع 

الخدمات و تنوع فى الوحدات 
السكنة مثل شقق و تاون و 

توين هاوس والتقسيط 
يكون على 8 سنوات.

فرصة أن تمتلك وحدة فى 
مشروع VYE بأسعار تبدأ من  

1٫500٫000 بأقساط على 8 
سنوات.

لمعرفة تفاصيل المشروع 
يمكنك التصال بمشستشارك 

العقاري علي 16843
م/ هايدي محمد

سوديك تقتحم زايد الجديدة

كل دي تفاصيل بسيطة ادت 
الي إرضاء عمالء الشركة 

بشكل واضح و ملحوظ . 

مما أدى إلى انتظار العمالء 
لمعرفة المزيد عن مشروع 

الشركة في أكتوبر.
أيضا لدي إعمار رصيد كبير 

من األراضي .

كما تمتلك  سجل حافل 
باإلنجازات في استكمال 

المشاريع وفقًا للمواعيد 
المحددة.

ده غير خدمات ما بعد البيع 
التي تعتبر من أهم مميزات 

الشركة. 
بدأت شركة إعمار مصر 
العمل في مصر  على 

معظمنا عارف ان اقوي 
شركة التطوير العقاري في 

مصر و الشرق األوسط شركة 
إعمار مصر أعلنت من فترة 

عن وجهتها القادمة في 
أكتوبر بأجدد مشروعات 

 Cairo Gate الشركة مشروع

و اللي بيميز شركة إعمار 
مصر في مشاريعها حاجات 

كتير و أهمها موقع 
المشروع .

شركة إعمار بتجيد اختيار 
أماكن حيوية لمشروعاتها . 

روية شركة إعمار مصر 
البعيدة المدى و مستوي 

الرقي اللي بتقدموا إعمار 
في كافة مشاريعها

مشروع  بقيمة 4 مليار دوالر 
في 2005 سمي في البداية 

مرتفعات القاهرة والذي 
سمى الحًقا أب تاون كايرو. 

واشتمل المشروع على بناء 

منطقة تكون بمثابة مجمع 
سكني وتجاري وترفيهي 

في نفس الوقت.

ثانيا مشروع ميفيدا التجمع 
الخامس . وفي عام 2008، 

بدأت إعمار مصر في العمل  
على مشروع  مراسي  في 

منطقة سيدي عبد الرحمن .

شركة عالمية و أثبتت نجاحا 
كبيرا في مصر . 

 
تواصل مع مستشارك 

 KEY GATE العقاري من
16843 و احنا هنزودك 

بكافة التفاصيل.
م/ محمد يونس

إعمار في أكتوبر 
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دلوقتي العقارات مبقتش 
بس شقق و وحدات سكنية 

بقى فيه كمان اهتمام 
بالوحدات اإلدارية و التجارية و 

ده عشان العائد االستثماري 
األكبر و عشان زي ما الزحف 

العمراني اللي بيخلي 
الشركات و أصحاب األعمال 

بيدوروا على مقر ليهم في 
مشروعات مرموقة بتوفر 

بيئة عمل راقية.
من أهم المشروعات دي اللي 

المطروحة في السوق هما 
مشروعات حسن عالم و 

ماونتن فيو في التجمع 
الخامس.

شركة ماونتن فيو أول مرة 
بتقدم مشروع إداري تجاري 

ليها و عشان كده حبت تقدم 
صورة مختلفة عن الموجود 

في السوق زي ما عودتنا 
 heart work دايما. مشروع

مش مجرد مباني إدارية 
متفرقة ال دي اول 

business park متكاملة 
بتتعمل في مصر بالتعاون مع 

delivering happiness اللي 
 Google اتعاونت قبل كده مع
و Facebook و عملت المقرات 
 Calison rtkl بتاعتهم و كمان

 Dubai Creek اللي بتعمل
Harbor اللي هيبقى أكبر برج 
في العالم. التعاون ده هينتج 

عنه مشروع إداري عالمي 
فريد من نوعه على مساحة 

38 فدان موجود على الطريق 
الدائري األوسطي اللي 

بيوصل بين التجمع و العاصمة 
و هيبقى شريان حيوي بكل 

المشروعات السكنية و 
التجارية اللي هتبقى عليه زي 

 LA و palm hills New Cairo
.Vista

 concept المشروع كمان فيه
 creating happy جديد و هو

work environment و ده 
بتصميم المشروع و خدماته 

 inspiration الكتير منها

 jogging tracks و boulevard 
و creative cavanas و 

المساحات الخضراء الكبيرة. 
المشروع مطروح بسعر متر 

مش موجود في السوق و ده 
بردو بيديله ميزة الن سعر 

المتر بيبدأ من 29 الف للمتر و 
فيه مساحات بتبدأ من 55 متر 

بس و كمان بيطرح مباني 
مستقلة من 190 متر لو حد 

عايز شركته تبقي مستقلة و 
بالتالي مميزة اكتر. غير ده 
 delivering happiness كله

هيكون عندها اول مقر في 
الشرق األوسط جوه المشروع 

و تم التعاقد بالفعل مع 
إمارات مصر للحصول على 

محطة الوقود في المشروع. 
ده غير جزء خدمي لخدمة 

الشركات و العاملين.
على الجانب التاني عندنا 

Every مشروع حسن عالم 
اإلداري. المشروع موجود في 

Swan lake residence في 

التجمع مباشرة أمام الرحاب. 
المشروع يمتد على 700 متر 

على طريق السويس اللي 
بالفعل طريق كلنا بنستخدمه. 

و شركة حسن عالم معروف 
عنها اهتمامها بالمستوى 
العالي و التصميم المتميز. 

المشروع هيضم مزيج إداري 
تجاري فندقي و طبي و كمان 

استخدام أحدث التقنيات و 
المواصفات الفنية اللي 

بتدعم اإلنتاجية و اإلبداع. 
كمان بطول المشروع هيكون 

في نخبة من العالمات 
التجارية و المطاعم اللي 

هتزود من نسبة 
المستخدمين للمشروع. 

المساحات بتبدأ من 91 متر و 
لحد 600 متر حسب الحاجة و 

بسعر بيبدأ من 65 الف للمتر.
دي مقارنة سريعة بين اتنين 
من أهم المشروعات اإلدارية 
اللي هتكون وجهة مطلوبة 

في المستقبل

تحقيقا لمتطلبات الزحف 
العمراني الذي أصبح ال غني 
عنه و بسبب الزحام الشديد و 

التكدس في مدينة الشيخ زايد 
أعلنت هيئة المجتمعات 

العمرانية عن توسعات الشيخ 
زايد الجديدة. 

مدينة زايد الجديدة هي إحدى 
المدن الجديدة التابعة لوزارة 

اإلسكان و المجتمعات 
العمرانية. 

و تعد تلك المنطقة إضافة 
جديدة و رائعة. 

موقع زايد الجديدة في غرب 
الشيخ زايد بجانب مطار غرب 

القاهرة و القرية الذكية و 

المنطقة الصناعية في ابو 
رواش.

و يسهل الوصول الي زايد 
الجديدة عن طريق مصر 
اسكندرية الصحراوي و 

التوسعات الشمالية لمدينة 6 
أكتوبر و وصلة دهشور.

كما أهتمت الحكومة باإلعالن 
عن المخطط العام للمدينة و 

خدمات المدينة من حيث 
الحديقة المركزية، محالت 

تجارية و مكاتب إدارية ، مناطق 
خضراء شاسعة طرق أساسية 

بطول 6كم
تتوزع المناطق الخدمية في 

المدينة على األحياء، 

والمجاورات، والقطاعات 
المختلفة. وتصل تكلفة تنفيذ 

المرافق والخدمات إلى 500 
مليون جنيه.

وتحتوي المدينة على:
* حديقة مركزية.

* محالت ومعارض للمالبس 
واألدوات المنزلية.

* كافيهات.
* بحيرة صناعية.

* أشجار نادرة.
* معرض للسيارات، والموبيليا.

* مناطق خضراء شاسعة.
* منطقة تجارية وترفيهية.

* مناطق لعب لألطفال.
* ممشى، ومسار للدراجات.

* طرق أساسية بطول 6 كم 
وعرض يتراوح بين 40 متر و50 

متر.
تقدر تتواصل مع مستشارك 
العقاري من كي جيت و احنا 

هنزودك بكافة التفاصيل 
مدينة زايد الجديدة و اقوي 

المطورين العقارين 
المتواجدين في زايد الجديدة

عايز تشتري إداري: حسن عالم أم مونتن فيو ؟

توسعات الشيخ زايد


