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فبراير

انخفاض ملحوظ في فوائد البنوك يربك اصحاب المدخرات !!

  45
تغيرت خريطة شهادات االدخار األعلى 

عائًدا في السوق المصرفي 
المصري، بعد إجراءات بخفض الفائدة 

على هذه الشهادات خالل األيام 
الماضية.

وكان آخر هذه اإلجراءات قرار االبنك 
األهلي المصري بخفض الفائدة على 

شهادات بنك االستثمار بأنواعها 
المختلفة بنسبة تراوحت بين 0.25% 

إلى %3.75 على الشهادة ذات أجل 
عام األحد الماضي.

في الفترة االخيرة و خصوصا بعد 
تراجع نسب الفوائد بشهادات البنوك 
بدأ يتضح للمستثمرين ان االستثمار 

العقاري من أفضل األنماط 
االستثمارية .

لماذا انجذب رجال األعمال إلى 
االستثمار العقاري خاصة بعد اجراءات 

خفض فوائد البنوك؟
يرجع السبب الي ان السوق العقاري 

بمصر شهد حالة من  االنتعاش 
بالسنوات الماضية واتجه إليه العدد 

األكبر من رجال األعمال.
 من المميزات  التي ادت الي اتجاه 
معظم رجال االعمال الي االستثمار 

العقاري و تفضيله عن شهادات 
البنوك هي ان العقارات في مصر 

بها اكثر من  ميزة تميزه عن غيره 
من أشكال االستثمار األخرى .

مثال علي ذلك إمكانية تحقيق عائد 
شهري ثابت من خالله، وذلك عن 

طريق تأجير الوحدات أيا كان نوعها 
إلى األفراد والمؤسسات مقابل 

قيمة إيجارية تسدد بشكل مستمر 

تعتبر شركة ماونتن فيو من 
أهم وأكبر شركات التطوير 
العقاري التي تتبع معايير 

الجودة والفخامة العالمية 
في كافة المشروعات الخاصة 

بها، فهي تتنافس بقوة مع 
أكبر الشركات العقارية.

 والتي أشتهرت بتميزها أيضًا 
في خدمات ما بعد البيع 

والتصميم الراقي العالمي 
الفريد لكافة مشاريعها.

تطرح الشركة مرحلة جديدة 
في واحد من اقوي 

مشاريعها في اكتوبر
Chillout park

يقع المشروع في قلب 6 
اكتوبر في التوسعات 

الشمالية.
مساحة الكمبوند 229 فدان 
حيث تطرح  فيلل بأسعار تبدأ 
من 3،700،000 بأقساط تصل 

الي 9 سنوات

لمزيد من التفاصيل عن مشروع مونتن فيو المميز في 6 
أكتوبر أو اي تفاصيل أخري تواصل مع مستشارك العقاري 

من Keygate علي 16843

MV امتلك فيال بسعر شقة مع

على فترات يتم تحديدها وقت التعاقد.
 و طبعًا واضح في سوق العقارات لكل 

المستثمرين القيمة اإليجارية التي 
يمكن الحصول عليها من خالل االستثمار 

العقاري.
والي اي مدي يمكن للقيمة االيجارية  

أن تفوق قيمة الفوائد التي يتم 
الحصول عليها من البنوك .

سبب اخر لفت نظر كثير من المستثمرين  
أن االستثمار في العقار لن يؤثر على 

األصول في شيء، 
بمعني أن الشخص يحصل على القيمة 

اإليجارية وتزداد كل فترة بنسب مختلفة 
دون أن يؤثر ذلك على قيمة العقار أو 

الوحدة المستثمر بها، بمعني أن أصل 
المبلغ لن يتأثر في شيء ويمكن 

االستفادة منه في أي وقت من خالل 
طرح الوحدة للبيع. مع العلم انه عند 

وقت البيع يكون ثمن الوحدة زاد بنسب 
مختلفة. 

اسباب كثيرة جعلت االستثمار العقاري 

بمصر ناجح و مضمون منها ان العقار 
يعتبر سلعة اساسية  للمستهلك وهامة، 

النه يعتبر مسكن وهذا شىء أساسي ال 
يستغني عنه أحد، وبالتالي سلعة ستظل 

مطلوبة على الدوام.
وذلك غير ان الكثافة السكنية في مصر 
عالية جدًا مما يجعله سبب كافي لثبات 

السوق و احتياج الناس الدائم للعقار.

تجارة وشراء العقارات تقوم على محور 
أساسي، أال وهو ”قيمة األصول الثابتة“ 

والتي ترتفع مع الوقت ، لزيادة الطلب 
الدائم عليها.

لذلك نجده ال يشهد اضطرابات قد تصيب 
غيره من القطاعات، فهو أكثر  طرق 

االستثمار أمانًا واستقرارًا.

اعرف اكثر عن االستثمار العقاري والفرق 
بينه و ين شهادات البنوك من خالل 
التواصل مع مستشارك العقاري من

 Keygate علي 16843.
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في فرصة ال تعوض اعلنت 
شركة تطوير مصر عن طرح 
عدد محدود من الشاليهات 

مساحات تبدأ من 72 متر غرفة 
نوم واحدة وغرفتين و3 غرف 
بأسعار تنافسية جدًا تبدأ من 
1.8 مليون و اقساط حتي 10 

سنوات بدون فوائد !؟

في مشروع من اقوي وارقي 
مشاريع الشركة بمدينة 

الجاللة.
متشطب تشطيب فندقي مع 

واحدة من اقوي شركات 
التطوير العقاري في السوق 

العقاري المصري!
اما بالنسبة لشركة تطوير 

مصر هي شركة مساهمة 
مصرية يقدم كبار المساهمين 
فيها مثل: عرفة جروب و أحمد 

شلبي مساعد وزير اإلسكان 
األسبق و سمير عارف كوالين 

االهرام. 
خبرة مشتركة لفريق إدارة 

تطوير مصر تتيح للشركة 
الحفاظ علي التميز علي جميع 

مستويات تطوراتها من البناء 
و التصميم و الهندسة 

المعمارية. 

تأسست شركة تطوير مصر 
في سنة 2014 وأحدثت طفرة 
ملحوظة في سوق العقارات 

المصري، و ذلك الن رؤية 
الشركة اعتمدت على السرعة 

في البناء و الدقة في اختيار 
أماكن مشروعاتها.  

و من مشروعات الشركة 
مشروع المونت جاللة بالعين 

السخنة علي جبل الجاللة مدي 
سرعة الشركة في بناء 

الوحدات واالستعانة بخبرات 
مصرية واجنبية لتنفيذ مخطط 

المشروع علي اكمل وجهة. 
وده نقدر نتأكد منه بزيارة 

لموقع المشروع و مشاهدة 
آخر اعمال البناء هناك.

كشفت شركة تطوير مصر عن 
اخر تطورات اعمال اإلنشاءات 
في مشروعها المونت جاللة 

بالعين السخنة والتي بلغت 

 قيمتها حتي االن حوالي 4.4 
مليارات جنيه و فق ما اكده 
الدكتور احمد شلبي الرئيس 

التنفيذي للشركة .
وأعلنت شركة تطوير مصر عن 
مرحلة جديدة و متميزة داخل 

المشروع  عبارة عن جزيرة 
داخل اللجون .

أقساط حتي 10 سنوات بدون 
فوائد وتشطيب كامل عن 
طريق الغنية عن التعريف 

مني حسين 
أسعار تنافسية جدًا تبدأ من 

1.9 مليون. 
ايضا مشروع الشركة في 

مدينة المستقبل مشروع 
Bloomfields أعلنت الشركة  

عن طرح مرحلة جديدة في 
مشروع بلوم فيلدز متشطب و 

نصف تشطيب و أقساط 
متساوية علي 10 سنوات 

بدون فوائد. 

اعرف اكتر عن شركة تطوير 
مصر وعن طرق الدفع وطرق 

الحجز في مشاريع الشركة من 
خالل التواصل مع مستشارك 

العقاري علي 16843
و احنا هنزودك بكافة 

التفاصيل.

تعرف علي احد اهم 
المشاريع التجارية في ال
MU23 بالعاصمة االدارية

منطقة ال MU23 هي اول 
مرحلة تجارية تتسلم في 

العاصمة االدارية وهي 
.R3 و R2 بتخدم علي

وهما مراحل االستالم 
العاجل وفيهم كثافة 

سكانية عالية تتخطي ال 
50،000 وحدة سكنية بما 
يقارب 200،000 نسمة و 

منطقة ال MU23 تقع في 
موقع مميز فهي علي 

محور االمل وده اول مدخل 
للعاصمة االدارية من علي 

طريق السويس وقريبه من 
ناطحات السحاب واطول برج 

في افريقيا والحي 
الحكومي والنهر االخضر 

والمدينة الرياضية ومنطقة 

االعمال المركزية.
 MU23 من اهم مشاريع  ال

Ivory Plaza هو مشروع
من شركة تميز العقارية 

وهي شركة مصرية 
سعودية مؤسسة من 2006.

المشروع يخدم علي 25،000 
وحدة سكنية في مشروع 

المقصد من سيتي ايدج. 

المشروع مبني علي 6،200 
متر ودورين بدروم و ارضي 

وسبع ادوار.

التصميم للمبني فاصل 
االداري و العيدات ألن 

 U التصميم علي شكل
وليهم مداخل خاصة عشان 

يقدم خدمة بمستوى راقي 
ومميز. ومن باقي خدمات 

المشروع 
البالزة : 4،000 متر 

وحدات تطل علي 2 فدان 
حدائق. 

وخدمات أخري منها: 
 Fire System – Mini Spa &

 Gym – Solar Cell –
– Conference Room

 Business Lounge – Security
 Electricity Generator – Sky

 Lounge – Central AC\S –
 Business Center – High

Speed Internet

أما عن المساحات فالتجارى 
مساحاته تبدأ من 26م ادارى 

مساحات تبدأ من 40م وطبى 
مساحات تبدأ من 30م وجراج 

يتسع 275 سيارة.

المشروع تسليمه في 
3/2023 و هيكون من اوائل 
التسليمات اقساط من اول 5 

سنوات حتي 12 سنة. 

لمعرفة فرص االستثمار 
بالعاصمة االدارية تواصل مع 

لمستشارك العقاري من 
 KeyGate شركة

اتصل علي 16843

ألحق فرصتك التجارية مع مشروع  Ivory Plaza في العاصمة

المونت جاللة مشروع قوي بأسعار تبدأ من 1.8 مليون


