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ديسمبر

من المستفيد من 
طول فترة السداد؟؟

  42

بعد تراجع القوة الشرائية للمواطن 
المصري في شراء العقارات.  كان 

البد من أن يتحرك المطورين العقارين 
للوصول إلى نتائج ملموسة لتنشيط 

حركة البيع والشراء مرة أخري. 
ولكن ال يقتصر األمر على المطورين 

العقارين فقط، ولكن الدولة ايضًا 
وهيئة المجتمعات العمرانية كان 

لها تأثير كبير على تحريك المياه 
الراكدة، بتثبيت اسعار األراضي 

المطروحة من الدولة كي ال تزيد 
األعباء علي المطور العقاري. 

قام معظم المطورين العقارين بعمل 
فترات سداد مريحة ومختلفة عن 

المتعارف عليه اقساط تصل حتي 12 
سنة بدون فوائد!! 

ومطورين اخرين يقوموا بتسليم 

الوحدات السكنية كاملة التشطيب 
والفرش. كل هذه المبادرات أدت إلي 

تنشيط السوق العقاري في النصف 
الثاني من 2020. 

ولكن من المستفيد من خطط الدفع 
الطويلة ؟؟ بالطبع االستفادة من كل 

هذه المبادرات سواء كانت من 
الحكومة المصرية أو المطورين 

العقارين هي في صالح المستهلك 

والمستثمر بشكل كبير. حيث أصبحت 
فترات السداد الطويلة تجذب العمالء 

والمستثمرين وأعطت العمالء عروضًا 
كثيرة في السوق ومكنت شرائح 

المجتمع المختلفة من شراء عقارات 
بنائًا علي هذه التسهيالت. 

يمكنك أيضا التواصل مع مستشارك 
العقاري من كي جيت لمعرفة كافة 

التفاصيل علي 16843

أفتتح المهندس نجيب 
ساويرس، رئيس مجلس 

اإلدارة والرئيس التنفيذي 
  Ora developers لشركة

.ZED park العالمية، حديقة

وتقع الحديقة الفريدة من 
نوعها على مساحة 65 فدانًا 

وتسعى Ora من خالل هذا 
المشروع إلى تقديم مفهوم 

السكن بجانب الحدائق 
العامة ألول مرة في مصر 
في قلب مدينة الشيخ زايد.

كما تقدم حديقة ZED تعريفًا 
جديدًا لمفهوم الحديقة 

الترفيهية من خالل إطالق 
 ZED Park Presents منصة

الترفيهية. وستساعد منصة 
 ZED Park Presents

الترفيهية على تحويل 
الحديقة إلى مقصد جذاب 

لمحبي الموسيقى والترفيه 
من خالل تنظيم عدد من 

الفاعليات للمرة األولى في 
مصر مثل مالهي 

 Winter Wonderland 
الشهيرة والتي بدأ تشغيلها 

رسميًا.
وخالل حفل االفتتاح، قال 

المهندس نجيب ساويرس، 
رئيس مجلس اإلدارة 

والرئيس التنفيذي لشركة 
Ora developers العالمية: 

”يعد هذا االفتتاح بمثابة 
رحلة طال انتظارها ولكننا 
متحمسون للغاية إلزاحة 

الستار عن حديقة ZED التي 
تستضيف مجموعة من 

الفعاليات في مختلف 
المجاالت مثل الرياضة 

والترفيه. 

فنحن في أورا نركز دائمًا 
على تقديم شيء جديد، 
مفهوم مختلف يمكن 

للمجتمع االستفادة منه 
والتمتع به، نحن متحمسون 

 ZED Park للغاية لفتح أبواب
رسميًا أمام الجمهور، كما 
نتطلع إلى الترحيب بجميع 

سكان مدينة الشيخ زايد في 
ZED Park“. وستقدم 

 “Winter Wonderlandً”
 The Alchemy بالتعاون مع

Project وكالة الترفيه 
الرائدة في الشرق األوسط 
والتي من المقرر افتتاحها 

قريبآ، والتي تقدم مجموعة 

كبيرة ومتنوعة من 
الفعاليات الجذابة ومن بينها 

حلبة مفتوحة للتزلج علي 
الجليد، لعبة الكاروسيل، 
األرجوحة الدوارة وألعاب 

كرنفالية ال نهاية لها، إضافة 
إلي العجلة الدوارة والتي 
يصل قطرها إلى 45 مترًا 
وستكون متاحة. وسيتم 

توفير مجموعة كبيرة 
ومتنوعة من المطاعم 

والمشروبات.

ومن ناحيته، أكد هيثم 
محمد، الرئيس التنفيذي 

لشركة أورا ديفيلوبرز مصر 

إفتتاح حديقة
!ZED Park 
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قائال :“مع إطالق ZED، لم 
يقتصر هدفنا على تقديم 

مفهوم السكن بجانب 
الحدائق، بل أيضا تقديم 

تجربة ترفيهية وثقافية 
متكاملة، وذلك من خالل 

أجندة متنوعة تضم فعاليات 
وأحداث يمكن االستمتاع بها 

على مدار العام، إن تركيزنا 
األساسي مبني على 
ركيزتين هما الرياضة 

والترفيه ومن أهم أولوياتنا 
إلقاء الضوء على مواهب 

شبابنا التي لم تظهر للنور 
ومساعدتهم علي تطويرها، 

وتعد النسخة األولي من 
بطولة ZED للتنس للناشئين 

والتي تقام حاليًا مثاًال على 
ذلك“.

 Ora وتمتلك شركة
developers سجًال حافًال من 

الخبرة في إنشاء وتطوير 
المشروعات الفريدة التي 

تحقق التوازن بين التفكير 
االستثنائي العصري 

والتصميمات الخالدة وذلك 
في العديد من األسواق مثل 

لندن وقبرص وغرينادا 
وباكستان ومصر. 

 مشروعات ”أورا“ باألجواء 
النابضة بالحياة التي توفر 

متعة الحياة الحضرية 

لمجتمع عصري يتيح الفرصة 
للجميع ويقدم مجموعة 

واسعة من تجارب أسلوب 
الحياة الممتعة.

ممكن ايضا تتواصل مع 
مستشارك العقاري من كي 

جيت وهنزودك بكافة 
التفاصيل عن  المشروع 

وكيفية الحجز وطرق السداد 
علي 16843.

شركة "مينكا" للتطوير العقاري هي 
شركة خاصة لالستثمار والتطوير 

العقاري تملكها وتديرها عائلة سالم. 
تمتلك مينكا للتطوير العقاري - 

Minka Developments مجموعة 
متنوعة من العقارات ويتم استثمارها 
في مجموعة من المشاريع التكميلية 
واألكثر إثارة لالهتمام هو االبتكار في 

العروض العقارية من خالل مشاريع 
البوتيك. 

جدير بالذكر أن شركة مينكِا لالستثمار 
هي شركة مملوكة لعائلة السالم 

والتي يمتد تاريخها ألكثر من 80 عامًا 
في السوق المصري، ومن أبرز شركات 

اول محطة مونوريل في 
التجمع علي التسعين 

الجنوبي باسم مشروع صبور 
الندمارك محطة رقم واحد 

التسعين.

مشروع 1Ninety من صبور 
هيكون من احسن المشاريع 
الفندقية والتجارية بالتجمع. 
اشترت شركة صبور موقف 

للمونوريل لمشروعها االكبر 

وتم تسميتها ب 1Ninety و 
هيكون في وصلة مخصصة 

للمشروع من المحطة زي 
Mall Of Dubai فكرة

المشروع مبني عل 82 فدان 
مكون من خدمات متكاملة 

بمستوى عالمي ومتقسمه 
اداري وفندقي وتجاري

240،000 اداري علي مستوي 
عالمي و80،000 مساحة 

تجارية وفندقين

اول محطة مونوريل في التجمع علي التسعين الجنوبي!

ومشاريع العائلة أوليمبيك جروب 
بعالماتها أوليمبيك إليكتريك و 

إيديال، شركة بي تك أكبر سلسلة 
محالت أجهزة منزلية وإلكترونيات في 

مصر، والجامعات الكندية في مصر 
بأفرعها الثالثة، وشركة منلو 

المصنعة لمنتجات تانك و كولدير، 
وشركة وصلة لخدمات التعهيد، 

وكيدزينيا مصر رائد صناعة التعليم 
الترفيهي في العالم، و OCL للخدمات 
 InPackاللوجستية واألفق الزراعية، و

لصناعة مواد التعبئة والتغليف 
وغيرهم، حيث أن العائلة معروفة ببناء 

صروح وعالمات تجارية مصرية مؤثرة.

تطرح شركه مينكا مشروعها في 
التجمع الخامس امام فندق 

Kempinski باسم Kinda علي مساحه 
27 فدان.

يوجد جميع الوحدات من شقق و فلل 
تشطيب فندقي كامل بالتكيفات 

مساحات تبدأ من 70 متر واسعار تبدأ 
من 2،500،000 ب %5 مقدم و الباقي 

علي 10 سنوات!

لمعرفة مزيد من التفاصيل عن 
المشروع يمكنك التواصل مع 

مستشارك العقاري من كي جيت علي 
.16843

شركة مينكا تنطلق بمشروعها المميز في التجمع!   
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علي بعد ساعة من القاهرة مشروع 
Carnelia من شركة Ajna المشروع  

مبني علي 100فدان.
و%40 منهم علي البحر و ال٪60 علي 

الجبل والمرحلة المبنية علي البحر هي 
جمب المارينا الدولية لليخوت.

اهم عوامل نجاح المشروع هو موقعه 
الي في قلب مشروع هضبة مدينة 

الجاللة التي تعتبر من اكبر المشروعات  
بعد العاصمة االدارية الجديدة.

وده عشان المدينة علي جبل وعلي 
البحر! 

من أهم مميزات المدينة  منتجع 
هضبة الجاللة علي 500 فدان وهو 

بالقرب جدًا من المشروع سور بسور مع 
 .Carnelia مشروع

أيه الخدمات المقدمة من منتجع 

هضبة الجاللة ؟
موقع  المنتجع مباشرة على البحر، 

ويحتوى المنتجع على عدد من 
المشروعات منها مدينة األلعاب 

المائية، مارينا اليخوت، ممشى دراجات 
هوائية، المنفذ البحرى، الفندق 

الساحلى، ممشى الكورنيش الساحلى، 
الرويال كمبوند، الفندق الجبلى، 
الطريق التبادلى، الهايبر ماركت، 

المركز الترفيهى، محطة التلفريك، 
مجمع المطاعم ويحتوى على 172 

مطعمًا.

المنتجع أفتتاحه هيكون قبل تسليم 
مشروع Carnelia وعشان كدة هيكون 

قيمة المشروع عالية جدًا بسبب قربها 
من الخدمات دي و في حالة انها سكن 

اول كمان ده هيكون بيخدم عليها.

 

 Ajna و كل ده بعيد عن خدمات شركة
نفسها الي جوا مشروعها.المشروع 

مبني علي مصاطب كل الوحدات 
بتشوف البحر.

المشروع به فندق 5 نجوم، شاطيء 
رملي خاص بالمشروع، نادي اجتماعي   

( Club House ), حمامات سباحة ، و 
الجون.

مشروع بيقدم وحدات من اول شالية 
غرفة نوم حتي الفيالت المستقلة.

ودلوقتي األسعار بتدأ من 1،050،000 
وتقسيط علي 10 سنوات.

تقدر تستفسر عن طرق الحجز وأنظمة 
السداد وتعرف تفاصيل أكتر من 

مستشارك العقاري في كي جيتعلي 
16843

A-Loft Hotel  أربع نجوم و 
W Hotel اقوي فندق من 

سلسلة الماريوت و ده اول 
فرع في افريقيا وهيكون 
الوحيد في القاهرة حسب 

شروط االفتتاح. 

و 400 وحدة فندقية 

Carnelia by Ajna أفضل مشاريع السخنة من أقوي المطورين

Branded Residence سيتم 
 Saint و W Hotel ادارتها من

 Regis
و 6 فدان حديقة في قلب 

المشروع بتوصل كل مراحل 
المشروع وبتقدم خدمات لكل 

مرحلة 
وفيها Kiosks تجارية وبنوك 

وخدمات للمكاتب االدارية 
وخدمات اكتر والمكاتب 

االدارية تبدأ من 100م و سعر 
المتر من اول 65،000 

 تسليم المكاتب كمان سنتين 
و نص بمقدم 10٪ 

علي 6 سنوات 

لمعرفة تفاصيل الشقق 
الفندقية وتفاصيل باقي 

المشروع تواصل مع 
مستشارك العقاري للمبادرة 

بالحجز ومتضيعش الفرصة!

علي 16843


