
هيئة التعمير تطلب استرداد الوالية من 
المجتمعات العمرانية على 16 ألف فدان 

 بالساحل الشمالي

رجل األعمال محمد فرج 
عامر يخطط لدخول 

العاصمة اإلدارية ضمن 
 خطته التوسعية

الفيستا تتفــــاوض على 
110 أفدنة من أصول أحمد 
 بهجــت في دريم النـــــــد

أورا تدرس الحصول على 
300 فدان في 6 أكتوبر 

 إلقامة مشروع جديد

 تقرير.. توقعات المطورين لحركة األسعار والتكلفة بالعام الجاري

اضغط لسماع النشرة كاملة

ماونتن فيو تجهز محفظة وحدات إلجراء صفقة 
 توريق بقيمة مليار جنيه

جمال فتح الله م. محمد العسالد. أحمد شلبي

المستقبل توقع عقود مقاوالت بقيمة 4 
 مليارات جنيه لتنفيذ أعمال مرافق بالمدينة

اقرأ هنا

اقرأ هنا

اقرأ هنا

اقرأ هنا

نشـــرة

العقارية
أول نشرة عقارية مسموعةالعدد 1 الثالثاء 1 فبراير 2022

https://bloom-gate.com/wp-content/uploads/2022/02/نشرة-بلوم-العقارية-العدد-1.mp3
https://bloom-gate.com/?p=1464
https://bloom-gate.com/?p=1475
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https://bloom-gate.com/?p=1468
https://bloom-gate.com/?p=1482


 مقارنة بشهر يناير من العام الماضي
ا بشرق القاهرة يًّ  الزيادات السعرية في 20 مشروًعا عقار

نسبة 
التغير

خرج السوق العقاري من عام 2020 محمال بأعباء كثيرة نجمت 
عن ظهور فيروس كورونا، وبدأت الشركات العام الماضي بنفس 
االستراتيجيات التي اتبعتها خالل أشهر األزمة، من خالل ابتكار آليات 

تسويقية وتقديم عروض الستقطاب العمالء، وهو ما نجحت 

يادة التي شهدتها األسعار خالل تلك  من خالله في امتصاص الز
الفترة، إذ وصلت فترات السداد إلى أكثر من 15 عاما في العديد 

من المشروعات، إال أن األمر مختلف مع بداية العام الجاري، 
وذلك في ظل أزمة تضخم تجتاح األسواق العالمية أثرت عل كافة 

 مدخالت اإلنتاج.
ية في عددها  ومن هذا المنطلق تستعرض نشرة بلوم العقار

األول التغيرات التي طرأت على أسعار الوحدات في منطقة شرق 
القاهرة باعتبارها نقطة الزخم الرئيسية في السوق العقاري 

ية وفق ما  والتي تستحوذ على النصيب األكبر من المبيعات العقار
ير بحثية، إذ يتضمن الجدول اآلتي أسعار الوحدات  رصدته عدة تقار

مع بداية العام الماضي، واألسعار التي يتم البيع بها حاليا للتعرف 
يادة التي أقرتها الشركات في كل مشروع. على نسبة الز

السعر فيالتيسيرات المقدمةالموقعالمشروعالشركة
 بداية 2021

السعر في
 بداية 2022

37900 مقدمحدائق العاصمةنورطلعت مصطفى
 والتقسيط على 15 عام

17 ألف جنيه متوسط سعر المتر
سعر المتر

 20 ألف جنيه 
% 17.6

5 % والتقسيط التجمع الخامسميفيداإعمار
على 8 سنوات

الفيالت تبدأ من
 8 ماليين

سعر الفيالت يبدأ من
 10 ماليين  جنيه

% 25

5 % والتقسيطالقاهرة الجديدةسوديك إيستسوديك
 على 8 سنوات

الوحدة تبدأ من
 2 مليون جنيه

سعر الوحدة يبدأ من 2.3 
15 %مليون جنيه

5 % والتقسيط على 10 سنواتالقاهرة الجديدةتاج سيتيمدينة نصر
المتر يبدأ من
 15 ألف جنيه

20 %المتر يبدأ من 18 ألف جنيه

0 % والتقسيطالقاهرة الجديدةبالم هيلزبالم هيلز
 على 8.5 سنة

أسعار الوحدات تبدأ من 3 ماليين 
جنيه

أسعار الوحدات تبدأ من 3.6 
20 %مليون جنيه

5 % والتقسيط مستقبل سيتيسيتي أوف أوديسيااألهلي صبور
على 8 سنوات

متوسط الوحدة
 1.9 مليون جنيه

متوسط سعر الوحدة 2.1 
10.5 %مليون جنيه

5 % والتقسيطالقاهرة الجديدةزد إيستأورا ديفلوبرز
 على 8 سنوات

سعر المتر يبدأ من
 21 ألف جنيه

سعر المتر يبدأ من 
24 ألف جنيه

% 14

يةالمقصدسيتي إيدج 5 % والتقسيطالعاصمة اإلدار
 على 5 سنوات

التاون هاوس تبدأ 
من 5.8 مليون جنيه

سعر الوحدة
 6.2 مليون جنيه

% 6.8

10 % والتقسيطالتجمع الخامسآي سيتيماونتن فيو
 على 9 سنوات

الوحدات تبدأ من 1.05 مليون جنيه
الوحدات تبدأ من 
1.2 مليون جنيه

% 14

5 % والتقسيط مستقبل سيتيالبوسكو سيتيمصر إيطاليا
على 10سنوات

الوحدات تبدأ من
 1.6 مليون جنيه

الوحدات تبدأ من
 1.7 مليون جنيه

% 6

10 % والتقسيط التجمع الخامسكايرو فيستيفال سيتيالفطيم
على 8 سنوات

سعر المتر يبدأ من
 33 ألف جنيه

سعر المتر يبدأ من 36500 
10.5 %جنيه

0 % والتقسيطمستقبل سيتيالميرادا المستقبلجراند بالزا
 على 11 عام

يبدأ سعر المتر من
 10 ألف جنيه

المتر يبدأ من
 11 ألف جنيه

% 10

ينزبيتا إيجيبت 10 % والتقسيط مستقبل سيتيبيتا جر
على 9 سنوات

سعر الوحدة يبدأ
 من 1.4 مليون جنيه

سعر الوحدة يبدأ من 1.5 
10 %مليون جنيه

5 % والتقسيط القاهرة الجديدةبارك كورنرهايد بارك
على 8 سنوات

المتر يبدأ من
 11800 جنيه

المتر يبدأ من
 13500 جنيه

% 14

5 % والتقسيطالتجمع الخامسأزاديرالشرقيون للتنمية
 على 7 سنوات

المتر 12500 جنيه
المتر يبدأ من
 15000 جنيه

% 20

0 % والتقسيطالعاصمة اإلداريةكاسيل الند مارككاسيل
 على 8 سنوات

المتر يبدأ من
 13000 جنيه

المتر يبدأ من
 15500 جنيه

% 19

يةأرمونياذا الند 5 % والتقسيط العاصمة اإلدار
على 10 سنوات

الوحدات تبدأ من
 1.7 مليون جنيه

الوحدات تبدأ من 
1.9 مليون جنيه

% 11

10 % والتقسيطالعاصمة اإلداريةستيال باركرمكو
 على 6 سنوات

المتر يبدأ من
 12 ألف جنيه

المتر يبدأ من
 14 ألف جنيه

% 16

يزيدنس 8سكاي أبوظبي يةر 5 % والتقسيطالعاصمة اإلدار
 على 10 سنوات

أسعار الوحدات تبدأ من 1.2 مليون 
جنيه

الوحدات تبدأ من
 1.4 مليون جنيه

% 16

يةبارك لينالعتال 10 % والتقسيطالعاصمة اإلدار
 على 8 سنوات

يبدأ من 10700 جنيه
المتر يبدأ من
 12460 جنيه

% 16.4

نسبة 
التغير
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العقارية



نشـــرة

العقارية

البدء بمشروع فلورانس 
ميجا مول لتنفيذ خطــة 
بالنشــــــــاط  االستثمار 

 الطبي

إعالن اسم الشريــــــــك 
الطبي االستراتيجـــــــي 
سيكون فور االتفاق على 

قرار إقامة مشــروعات  التفاصيل النهائية
بالعاصمـــــــة  جديــدة 
اإلدارية سيكون بعـــــد 
 االنتهاء من جولدن يارد

لدينا خطة تقييم لسهم 
الشركة استعدادا إلصدار 
نشرة اكتتاب زيادة رأس 

 المــــال

لقراءة الحوار كامال اضغط هنا

الشــــــــركة تدرس التوجه 
للعديــــــــد من اآلليـــــات 
التمويلية مع وجودهـــــــا 
 بالسوق الرئيسية بالبورصة

400 مليون جنيه ستوجه 
إلنشاءات مشــــروعي 
بيتش 4 وبــــــــلو باي 

 السخنـــة

الخطة اإلنشائية تحتـــاج 
إلى توفير تمويالت ولم 

 تحدد حتى اآلن

الدراسات تشيــــــــر إلى 
احتياج القطاع الصحــــي 

لنحو 50 ألف سرير بتكلفة 
 150 مليار جنيه

3 مليارات جنيه مبيعات 
مستهدفة من الوحدات 
التي ستطرح بالعــــام 

 الجـــــاري

 الدكتور شريف الصفطاوي مساعــــد رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب:

مرسيليا توقع اليـــــوم عقود 207 أفدنة بالضبعة
 مـــــــــــع شــــــــركة بروجكــــــــــت للمشروعـــــات

https://bloom-gate.com/?p=1486
https://bloom-gate.com/?p=1477

