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ما وضع السوق العقاري المصري بعد سيتي سكيب 2020

  41

السنة دي بال شك هي سنة 
فارقة لكل المصريين في 

كل القطاعات لكن خلينا 
نشوف التاثير اللي حصل 

على العقارات باألخص!

معرض سيتي سكيب هو 
أهم حدث عقاري مصري النه 
فعال بيتجمع فيه كل السوق 

العقاري بعروض تنافسية 
وكل التنافس ده في

مصلحة العميل.. الميعاد 
الطبيعي للمعرض كان 

بيبقى في شهر 3 من كل 
سنة لكن طبعًا علشان 

الظروف اللي حصلت 
المعرض اتأجل.

في الحقيقه وجود المعرض 
في آخر السنة حقق منظور 

جديد و مختلف بعد زحام 

موسم الصيف و بعد زحام 
المشاريع اللي تم اطالقها

السنة دي كلها.
كان سيتي سكيب هو 
الخالص و المالذ اآلمن 

للشخص اللي بيدور واللي 
استنى يدرس االختيارات 

كويس النه اخيرًا استفاد من
عرض سيتي سكيب وكمان 

عروض تقفيل السنة 
الطبيعية اللي بتحصل كل 

سنة.

نظرة عامة للسوق
السوق في حالة نشاط من 
المطوريين العقاريين وده 
في مصلحة العميل دايمًا 

الن الخيارات الكتير بتقدملك 
فرصة ذهبية للتفضيل ما 

بين المطورين والعروض 

ومميزات كل كمبوند عن 
التاني. طيب هل الوضع 

هيفضل كده كتير؟
اإلجابة هي أل

ألن دورة السوق الطبيعية 
بيحصل فيها تصفية من 

المطوريين كل فترة (بمعنى 
ان الصغير والضعيف وعديم 

الخبرة تلقائيًا بيختفي من
السوق) واللي بيكمل هو 
المطور الثابت القوي اللي 

عدي عليه اكتر من أزمة 
ولسه واقف على رجله. مع 

وجود سنة صعبة عقاريًا على
المطوريين الدورة دي 

هتتحرك أسرع.

من أهم القرارات هي التوجه 
دايمًا للمطور القوي 

المعروف اسمه النه اوًال 
واخيرًا اثبت جدارته في 

السوق (بغض النظر عن 
اختالف اآلراء حول المطور 

ده) و فيه مطورين كانوا 
ناشئين بس أثبتوا قوتهم 

ويمكن حاليًا بينافسوا اقوي 
مطوري السوق.

الوقت ده من أنسب االوقات 
للشراء..ليه؟

الن معظم عروض سيتي 
سكيب لسه مكملة لحد آخر 

الشهر وطبيعي آخر السنة 
بيبقى فيه عروض تقفيل 

السنة.
و بعد التصفية اللي هتحصل 

اسعار المطور العقاري 
القوي هتختلف السنة اللي 

جاية عن السنة دي و هيبقي 
ده اقوي استثمار مضمون.

شركة األهلي صبور تطرح 
عرض من أقوي عروض 

المعرض اقساط تصل الي 12 
سنة في مشاريعها جرين 
سكور والفنير واوديسيا.

تأسست شركة األهلي 
صبور للتنمية العقارية عام 

1994 على أيد المهندس 
حسن صبور وهو رئيس 

مجلس اإلدارة الذي
يمتلك نسبة %60 من أسهم 

الشركة ونسبة 40 % للبنك 
األهلي المصري لذلك 

سميت الشركة بإسم األهلي 
صبور للتطوير العقاري.

فقد عملت شركة األهلي 

صبور علي تقديم المميز 
والفريد الذي يتماشي مع 
متطلبات السوق العقاري 

ويبحث عنه العمالء،
لذلك فقد قامت الشركة 

بتنفيذ العديد من المشاريع 
الهامة والتي أحدثت ضجة 
كبيرة علي المدى الواسع 

في السوقالعقاري المصري،

أهم مشروعات الشركة 
-كمبوند ذا سيتي أوف 

أوديسيا القاهرة الجديدة.
-كمبوند أريا صبور بالقاهرة 

الجديدة.
-الفينير المستقبل سيتي.

-أمواج صبور بالساحل 

-جايا صبور بالساحل 
الشمالي.

-زويا الساحل الشمالي.
-بالتينيوم كلوب صبور 

بالقاهرة الجديدة.
-جرين سكوير مدينة 

المستقبل.
-بياسيرا مشروعات صبور 

بالعين السخنة.
-بياسيرا مشروعات صبور 

بالعين السخنة.
-ذا سكوير القاهرة الجديدة.

-جراند ريزيدنس القاهرة 
الجديدة.

-قطامية هيلز بالقاهرة 
الجديدة.

حرصت الشركة من خالل تلك 

المشروعات على توفير أفضل 
األسعار وعروض السداد التي 

تصل إلى عدة أعوام مع 
إمكانية إستالم

وحدتك في الموعد المحدد 
للتسليم.

لمزيد من التفاصيل عن اي 
مشروع  اتصل علي 16843

عرض شركة األهلي الصبور مكمل بعد سيتي سكيب!
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المعرض العقاري االقوي في مصر 
هو سيتي سكيب و كان ميعاده من 

7-4 نوفمبر.
طبعًا المعروف عن المعرض تنافس 

الشركات كلها بعروض قوية لجذب 
العميل.

لسه فيه فرصة كبيرة لالستفادة 
بالعروض الحالية ألنها ممتدة لحد آخر 

الشهر و أبرزها:

1) خصم من ٪15 لحد ٪30 من شركة 
تطوير مصر عند التقسيط على 8 

سنين او 4 سنين
2) بالم هيلز  12 سنة تقسيط علي 

مشاريع بادية اكتوبر و مشروع كابيتال 
جاردنز في مدينة المستقبل

3) شركة انرشيا بعرض قوي جدًا على 
استالمات من 6شهور لسنة

%0 مقدم و الباقي علي 8 سنين و 
متاح على مشاريع:
October Soleya  

 Veranda sahl hasheesh
 Joulz October

 jefaira ومتاح أيضا على مشروع

الساحل بمختلف التسليمات
باالضافة لخصم من ٪2,5 حتى 6,5٪   

لالستفسار  عن باقي العروض المميزة 
برجاء التواصل مع مستشارك العقاري

من شركة كي جيت علي 16843

عروض سيتي سكيب لسه مكملة!!

الجازي تعلن عن افتتاح قريب ألهم 
 Marriott مراحل المشروع و هي

.residence
تم توقيع اتفاقية الترخيص

كشهادة على معيار للمشروع مع 
المشغل الرائد في العالم 

MARRIOTT INTERNATIONAL
 JAZI Egypt - مما جعل مشروع

أول مشروع سكني يحمل عالمة 
تجارية في مصر، وأول مشروع سكني 

في مصر، والمقيم األول
JW MARRIOT في مصر.

مشروع الجازي القاهرة الجديدة هو 
أول تطور من نوعه.

تجربة العيش األولى ذات العالمات 
التجارية في مصر. 

طورتها شركة الخليج للمباني 
واإلنشاءات، وهي شركة تابعة لسلدار 
مصر؛ واحدة من الشركات الرائدة في 

مجال الضيافة واالستثمار العقاري في 
مصر. 

تم تصميم المشروع وتطويره من قبل 
المهندسين المعماريين المشهورين 

واالستشاريين ومصممي الديكور 
الداخلي.

رفع مشروع الجازي jw Marriott في 
مصر مستوى مشهد العقاري في 
مصر من خالل تقديم مفهوم جديد 

للتطورات السكنية، مع أعلى معايير 
الجودة في شروط مواد البناء ، 

والتشطيب من الدرجة األولى .
و يقع الجازي مصر في قلب القاهرة 

الجديدة. يبعد الجازي 15 دقيقة فقط 
عن مطار القاهرة الدولي. موقعه 

المتميز يجعله مركًزا بين
المحاور الرئيسية للطريق الدائري 

وشارع التسعين الشمالي.
مساحات تبدأ من غرفة نوم 80 متر . 

كاملة التشطيب و االجهزة الكهربائية 
. Samsung من

لمزيد من التفاصيل تواصل مع 
مستشارك من  كي جيت علي 16843

مفهوم جديد للضيافة تحت مظلة Marriott العالمية   
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 Three Sixty Landmark Sabbour مشروع

أكبر شركة عقارات واسكان في العالم 
JLL MENA ومن اول 10 علي العالم 

في المستوي اإلداري الناجح

شركة JLL MENA التي تقدم خدمات 
عقارية وخدمات مختلفة من بداية 

وجود فكرة لمشروع حتي االيجار 
وتسكين المشروع وكمان في

هندسة التكنولوجيا والتصميم لتخدم 
علي أحتياجات المشروع واقامة وادارة 

في ما بعد البيع عشان المستأجرين 
يتقدملهم الخدمة المتفق عليها.

دي بعض الخدمات من شركة عرفت 
توصل لرقم 1 علي العالم.

ومع اكتر من 4 مليار متر مربع يتم 
ادارتها من الشركة حول العالم و مع 

31،500 عقد ايجار جديد سنوًيا.
تحقيقها ل 7.8 مليار دوالر عائد خالل 

2019 حتي 2020 يؤكد أن فرصة 
التعاقد معاها مثمرة.

وده يثبت ان ممكن وجودها في 
مشاريع تجارية وادارة ناجحة يكون 

فرصة استثمارية قوية جدًا من حيث 
االستثمارات التجارية

وتعتبر من انجح الفرص في السوق 
العقاري.

من أهم الفرص مشروع 

 Land Mark Sabbour من Three Sixty
في قلب الجولدين سكوير تعاقدت مع 

JLL Mena شركة
مسحات Retail و F&B  ومكاتب إدارية و 

عيادات طبية و االستالم خالل سنتين!

االسعار للمكاتب و العيادات تبدأ من 
36،000 للمتر و التجاري من اول 

.7،500،000

ممكن تعرف اسعار و طرق الحجز 
والسداد من خالل مستشارك العقاري 

من شركة كي جيت 
اتصل علي 16843


