
2020 18

KEYGATE
NEWSLETTER

REAL ESTATE MARKETING & INVESTMENT 

  

 

.

ديسمبر

أثبتت 2020 أن االستثمار العقاري هو األفضل

  43

يعتبر االستثمار أفضل الحلول في 
الفترة الحالية وبصفة خاصة أن قيمة 
الجنيه ليست ثابتة أمام الدوالر، فكان 
الحل األمثل هو استثمار األموال في 

عقارات تزداد قيمتها بمرور الوقت 
لذلك يعد االستثمار العقاري ورقة 

رابحة يجب اقتنائها.
 

خاصة بعد ان أصدر رئيس الوزراء 
د/ مصطفى مدبولي قرارًا يمنح 

اإلقامة لألجانب الذين يقومون بتملك 
عقارات في مصر، مما جعل مصر محًال 

جاذبًا للمستثمر العربي، وفي الوقت 
ذاته نجد أن الدولة تسعى جاهدة 

إلنشاء المدن الكبيرة ذات المفاهيم 
العصرية الحديثة، والمتكاملة 

المرافق.
يتزامن مع ذاك تقرير الخبراء باستمرار 
نمو السوق العقارية المصرية، فكان 

ذلك نقلة نوعية فتحت الباب 
للمستثمرين للتعرف واالنضمام 

للقطاع العقاري المصري، وساعد على 
رواج وانتعاش ذلك السوق العقاري في 

مصر.
 كما تعتبر مؤشرات نجاح مستقبل 

االستثمار العقاري في مصر واضحة 
بشكل كبير ، فال يزال العمالء 

متحمسون للشراء واالستثمار على حد 
سواء في سوق العقارات كما أن 

القطاع العقاري يعطي أعلى عائد على 

االستثمار مقارنة بالقطاعات األخرى.
وأضف على ذلك ، وجود فجوة بين 

العرض والطلب، حيث أن فعليا يفوق 
الطلب على قطاع العقارات في مصر 

العرض ، سواء للسكن أو العقارات 
التجارية.

 
فإن تقدير القيمة العقارية يتجاوز فعليَا 

تقدير الفائدة المصرفية. فمن خالل 
شراء وحدة عقارية ، يحصل العميل 

على تقدير سنوي إضافة إلى إيرادات 
اإليجار في حال قرر تأجير الوحدة.

 
وأيضا ، كان شراء األراضي و األصول 
العقارية عبر السنين عنصرا حاسما 

للعديد من المصريين ، ويمكن القول إن 
شراء األصول هو جزء ال يتجزأ من 

الثقافة المصرية. لذا فإن الجزء 
الثقافي ، إلى جانب ارتفاع معدالت 

الزواج ، باإلضافة إلى الزيادة الكبيرة 
في عدد السكان ، كلها تعد مؤشرات 
نجاح مستقبل االستثمار العقاري في 

مصر مما يجعل االستثمار العقاري أكثر 
أنواع االستثمارات أمانا . ومع ذلك 

فعلى كل مقبل على خطوة الشراء 
إجراء أبحاث دقيقة في السوق من 

خالل الوسطاء و المتخصصين .
 

ايضا  تسهيالت الدفع أحد مؤشرات 
نجاح مستقبل اإلستثمار العقاري في 

مصر و من األشياء التي كانت عليها 
عامل كبير في تحريك السوق في 

.2020
 

رغم ارتفاع أسعار الوحدات العقارية في 
مصر إال أنها الطلب عليها مازال 

مرتفعا نسبيا ،ففي حين شهدت 
األسعار زيادة ، أصبحت تسهيالت الدفع 
أكثر مرونة بالسنوات القليلة الماضية. 

وهو ما جعل العمالء عوض التركيز 
على السعر اإلجمالي للوحدة السكنية ، 

يفكرون في قيمة األقساط التي 
يلتزمون بدفعها شهريا أو بشكل ربع 

سنوي والتي تكون في الغالب في 
المتناول.

كما أن العديد من المشاريع تعفي 
تماما من أي دفعة مقدمة مسبقا “ 
المقدم “ ، والبعض تمتد فيها فترات 
السداد إلى 10 سنوات ، في حين نجد 

أخرى ذات نسبة فوائد معدومة أي 0٪ 
فوائد.

 وهو ما جعل تسهيالت الدفع أحد 
مؤشرات نجاح مستقبل اإلستثمار 

العقاري في مصر رغم ما يلحظه هذا 
السوق من ارتفاع في األسعار.

 يمكنك أيضا التواصل مع مستشارك 
العقاري من كي جيت لمعرفة كافة 

التفاصيل عن حركة البيع والشراء وعن 
أفضل طرق االستثمار اآلمنة في مصر
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فى أميز المواقع الجغرافية 
واالستراتيجية فى قلب مدينة الشيخ 

زايد بالتحديد فى منطقة الجولدن 
سكوير للشيخ زايد الجديدة .

يقع مشروع كارميل على مجموعة من 
المحاور الرئيسية كما يقع بالقرب من 

مول العرب وعلى بعد دقائق من 
هايبر وان ومن مطار القاهرة الدولي.

 
يقام مشروع كارميل سوديك الشيخ 

  Karmell Sodic Elsheikh Zayed زايد
على مساحة 240 فدان يقسم الى 

وحدات سكنية مختلفة للبيع من 
الفيالت المستقلة والشقق والتوين 

هاوس والتاون هاوس ودوبلكس 
وبنتهاوس .

 حيث يتوافر أيضًا فى المشروع
5 بوابات رئيسية

2 مراكز اجتماعية
Community Centers

سوبر ماركت ومحالت تجارية تحتوى 
على افضل البراندات والماركات 

التجارية تتناسب مع جميع األذواق
 مساحات خضراء والند سكيب

حمامات سباحة ومسجد.
يوجد مطاعم وكافيهات عالمية

نادي صحي ومدارس عالمية

مالعب ونوادي رياضية واجتماعية
أمن وحراسة على مدار اليوم.

 
تم تصميم كمبوند كارميل سوديك 
الشيخ زايد بأفخم وأدق التصميمات 

العالمية التى حرصت عليها الشركة 
فى مشروعاتها.

 واهتمت بالتصميم الداخلى والخارجى 
للمشروع بصورة الئقة ترضى جميع 
األذواق تتميز بطابع خاص فريد من 

نوعه وتقديم حياة مماثلة للحياة في 
كاليفورنيا المنازل المبتكرة التى تحاط 

بمنظر الخضرة الرائعة المنظر 
والهندسة المعمارية األنيقة التى 

تلبى جميع احتياجات األسرة.
 

حرصت الشركة المالكة للكومبوند 
كراميل سوديك الشيخ زايد على ان 

يحتوي الكمبوند على وحدات سكنية 
فاخرة للبيع من الشقق المميزة حيث 

 Sky يتوافر شقق سكاي هاوس
 Garden house و جاردن هاوس house
و فيالت منفصلة و توين هاوس وتاون 
هاوس ودوبلكس Duplex ، كما تتنوع 
وتختلف فى االسعار والمساحات لكى 

تناسب جميع األذواق فى المرحلة 
األولى.

يتم دفع %5 مقدم من قيمة الوحدة 
وتقسيط الباقى على 8 سنوات وبدون 

فوائد أقساط متساوية.
 

الشركة المالكة لمشروع كارميل 
سوديك الشيخ زايد.

تعد شركة سوديك للتطوير العقاري 
من أكبر و أقوى الشركات الرائدة فى 
السوق العقارى المصرى منذ نشأتها 
ولها تاريخ مشرق فى مجال العقارات 

كما قامت بالعديد من المشروعات 
وإنشاء سلسلة من األعمال السكنية 

واالستثمارية العمالقة وكل ما هو 
جديد ومتطور عن المجتمع العمرانى 

الحديث كما جعلها من خالل ذلك 
تحرص على كسب ثقة عمالئها وتقدم 

لهم الجديد بإستمرار وتكوين فكرة 
جديدة عن المجتمع العمرانى المتطور 
لخلق بيئة متوازنة وحياة جديدة مليئة 

بالرقى والخصوصيه. 

تقدر تتواصل أيضا مع مستشارك 
العقاري من شركة كي جيت وهنزودك 

بكافة التفاصيل عن مشروع سوديك 
الجديد وكل ما يخص السوق العقاري. 

اتصل علي 16843

تساهم شركة Palm Hills في 
توسعات الموالت التجارية 

باكتوبر واخرها مشروع 
  Westlane Boulevard

بتصميم جديد مميز و راقي.
يعرف عن المشاريع التجارية 

انها أقوي استثمار في 
السوق العقاري وفقًا 

للدراسات، بالم هيلز من 
الشركات التي تملك اراضي 
كبيرة  من 6 اكتوبر وتعرض 

مشاريع تجارية وسكنية 
وطبية بمستوى يخاطب 

الفئات الراقيه.
 بالم هيلز من أقوي 

المطورين العقاريين في 
السوق العقاري وتمتلك اكثر 

من 1،600 فدان علي أرض 
أكتوبر.

 Westlane أفتتحت مشروع
BLVD. علي موقع مميز أمام 

جاردينيا والياسمين مباشرُا 

علي وصله دهشور.
المشروع مبني علي طراز 

الداون تاون االوروبي، ومبني 
علي 50،000 متر مربع 

بواجها 800 متر.
المشروع فكرته مصممة 

كأنه شارع اوممشي محاط 
بالمحالت.

تم توزيع النشاطات التجارية 
بين مطاعم ومحالت وبنوك 

علي الدور األرضي.

محالت من اول 100متر 
السعر يبدأ من 65،000 للمتر

والمكاتب من اول 70 متر 
والعيادات من اول 50 متر 

ويبدأ من 45،000 للمتر
االستالم بعد 3 سنوات 

والسداد علي 6 سنوات.

تساهم بالم هيلز في التوسعات التجارية بأكتوبر

كارميل مشروع جديد في قلب مدينة الشيخ زايد
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شركة المراسم المعروفة بقوتها في 
مجال المقاوالت اللي بتحتل المركز 

األول كأقوي شركة مقاوالت في 
الوطن العربي ومن أول 10 مراكز 
عالميًا بتحقق نجاح على مستوى 
التطوير العقاري بالرغم من إنها 

التجربة األولى.
من 4 سنين تقريبًا طرحت شركة 

المراسم أول مشروعاتها السكنية 
 Fifth بالتجمع الخامس وهو مشروع
Square بموقع مميز جدًا على شارع 

ال 90 الشمالي مباشرة بجانب مكتب 
النائب العام.

 وفي خالل شهر هيتم  تسليم وتشغيل 
المرحلة األولى من المشروع وده نجاح 
للمراسم إلن كتير كانوا بيراهنوا على 

فشلها وإنها شركة ضعيفة ومش 
هتقدر تحقق المطلوب.

 
مميزات المشروع كتيرة و أهمها :

1) موقع المشروع المثالي اللي نقدر 
تقول إنه في وسط التجمع الخامس 

وعلي محور رئيسي زي شارع ال90 
الشمالي وقريب من الدائري األوسطي 

اللي بيربط ما بين التجمع والعاصمة 
والسخنة ومدينة المستقبل.. والنقطة 

األهم إن السكن هيبقي على طول 
إلنه في منطقة مأهولة بالسكان.

2) قوة الشركة في مجال المقاوالت 
يطمن المشتري إلنه هيستلم 

مواصفات بناء وتشطيب قوية جدا
3) الشركة بتسلم متشطب بالتكييفات 

وده ميزة إلنه تشغيل المنطقة اللي 
هتتسلم هيبقي سريع لعدم وجود 

عمال التشطيب. 
4) المراسم هو اختيار مناسب للسكن 

إلنه بيقدم خدمات قوية في المشروع 
زي مول تجاري ضخم و فندق بيتم 

إدارته من Intercontinental باإلضافة 
لكلوب هاوس مخصص للشقق وآخر 

مخصص للفلل.
 5) هو بردو إختيار ممتاز لإلستثمار ألن 
الكمبوند فيه إستالمات مختلفة بداية 

من سنة وسنتين وحتى 3 سنين

ده غير وجود الوحدات الفندقية 
والمحالت التجارية إللي تقدر تدخل 
فيها شراكة مع الشركة وإقتسام 

الربح.. فيه نقطة مهمة جدا وهي 
الكمبوند لسه تحت اإلنشاء وده يتطبق 

على الوحدات السكنية و المول 
والفندق وده يخلي مجال واسع جدا 

لزيادة السعر طبعا غير الزيادة السنوية
6) لو بتفكر في إستثمار مربح وسريع 

تقدر تشتري شقة إستالم في خالل 
سنة وتأجرها بعائد ربح كويس جدا 

وممكن كمان في خالل سنة تبيع ألن 
الشركة هتفتتح مرحلة جديدة بداية 

من أول السنة بأسعار أزيد من المتاح 
حاليا.

 لإلستفسار برجاء التواصل مع 
مستشارك العقاري من كي جيت

علي 16843

شركة Pyramids هي واحدة 
من شركات التطوير العقاري 

الرائدة التي تم تأسيسها 
وبدأت أعمالها في مصر في 
عام 2013 مع مكتب رئيسي 
يقع في مدينة 6 أكتوبر. بعد 
ذلك افتتحت pyramids فرًعا 

جديًدا في بداية عام 2018 
في مكرم عبيد ، مدينة نصر ، 

لتلبية احتياجات السوق 
المصرية.

 لقد حولت Pyramids القطاع 
العقاري في فرنسا وتطرح 

إلى السوق على نطاق واسع 
الحائز على جائزة التنمية ، 

وتلبية حاجة مصر المتزايدة 
للمساحات التجارية عالية 
الجودة اإلسكان والتجزئة.
 تقدم Pyramids كال من 

العقارات التجارية والسكنية 
للبيع واإليجار إلى جانب فرص 

االستثمار العالية األخرى في 
مصر.

مشاريع الشركة المتميزة 
داخل مصر.

كمبوند ال كابيتال سويت 
الجونز العاصمة االدارية 

الجديدة ,مول الشانزليزية 
العاصمة االدارية ,جراند 

سكوير مول ,باريس مول 
العاصمة االدارية

,باريس ايست العاصمة 
االدارية ,مول بيراميدز 
العاصمة االدارية ,ابراج 

بيراميدز بيزنس تاورز, 
واخرهم مشروع sky city في 

مدينه الجاللة.

 pyramids تطرح شركة
مشروعها في السخنة في 

قلب مدينة الجاللة أول 
منتجع أوربي على ارتفاع اكثر 

من 700 متر من سطح البحر.

المنتجع247 فدان منقسم 
لجزئين يربطهم جسر زجاجي 

مش بس كده كمان  
(التليفريك األطول في 

الشرق االوسط)
جميع الوحدات ترى البحر

المشروع مبني على مصاطب 
بالكامل ومالعب جولف 

وغابات شجرية وأكبر بحيرة 
صناعية في الشرق االوسط

وحمامات سباحة صخرية.

 بداية المساحات في المرحلة 
األولي هتكون من 65م  

تسليم الوحدات بيكون 
تشطيب كامل بالتكييفات

التسليم 3 سنوات من 
التعاقدو ألول مره في 

السوق العقاري المصري 
عائد سنوي يصل الى17% 

وبدون اقساط حتى االستالم.
امكانية التفويض باإلدارة و 

التشغيل.

لمزيد من التفاصيل عن 
المشروع تواصل مع 

مستشارك العقاري من كي 
جيت علي 16843

شركة  Pyramids تتوسع في مدينة الجاللة..

شركة المراسم
رهان رابح بقوة


