
المجتمعات العمـــــرانية 
تتفاوض مع شركة واحدة 
على قطعة أرض من أول 

 طرح بالعلمين

األهلي صبور تقتــــرب من 
ضم 500 فــــدان جـــديدة 

لمحفظة أراضيها بمنطقـة 
شرق القاهرة

عامر جروب تنفذ 25% من مشروع سنترال كابيتال 
اإلداري بالعاصمة الجديدة

مدار تستهدف تحقيق 11 مليار جنيه مبيعات 
من المراحل المتبقية بمشروع أزهى

لقراءة النشرة اضغط هنا

نشـــرة

العقارية
أول نشرة عقارية صوتية تفاعليةالعدد 3 الثالثاء 15 فبراير 2022

تقرير.. ماذا تنتظر شركات المقاوالت لبدء التفاوض على مشروعات إعادة اإلعمار؟

م. حسن عبد العزيز رئيس االتحاد 
اإلفريقي لمقاولي التشييد والبناء

م. أحمد عزمي نائب رئيس مجموعة 
سياك للمقاوالت

م. محمد سامي سعد رئيس اتحاد 
مقاولي التشييد والبناء

م. درويش حسنين النائب األول لرئيس 
اتحاد المقاولين العرب

سياك للمقــــاوالت تخطط 
لتوقيع عقود أعمال بقيمة 
12 مليار جنيه العام الجاري

اضغـــــط 
لالستماع

بالشراكة مع نيو جينريشن وإيست ميد

بن حيـــــــــــدر اإلمارتيـــــــــة 
تؤسس ذراع لالستثمار 
العقاري في مصــــــــر
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التسهيالتسعر المتر/ الوحدةالنشاط/ نوع الوحداتالموقعالشركةالمشروع

10 % مقدم من قيمة الوحدة والباقي على الوحدات تبدأ من 1.2 مليون جنيهسكني متكاملأكتوبر الجديدةبالم هيلزبادية
8 سنوات

10 % مقدم تعاقد وتقسيط حتى 7 سنواتسعر المتر يبدأ من 21 ألف جنيهسكني متكاملأكتوبر الجديدةسوديكأكتوبر بالزا

5 % مقدم والتقسيط على 8 سنواتالتاون هاوس يبدأ من 4.8 مليون جنيهسكني متكاملأكتوبر الجديدةاألهلي صبوركييفا

O West10 % مقدم والتقسيط حتى 7 سنواتالوحدات تبدأ من 2.3 مليون جنيهسكني متكاملأكتوبر الجديدةأوراسكوم

10 % مقدم والتقسيط حتى 7 سنواتالوحدات تبدأ من 1.6 مليون جنيهسكني متكاملالشيخ زايدأورا ديفلوبرززد

10 % مقدم والتقسيط على 6 سنواتالوحدات تبدأ من 4.7 مليون جنيهسكني متكاملأكتوبرإعماركايرو جيت

10 % مقدم والتقسيط حتى 7 سنواتالوحدة 2 غرفة سعرها 1.8 مليون جنيهسكني متكاملحدائق أكتوبرعربيةصن كابيتال

5 % مقدم والتقسيط على 8 سنواتالفيالت تبدأ من 8.7 مليون جنيهسكني متكاملأكتوبر الجديدةهايد باركتاوني

آي سيتي 
10 % مقدم والتقسيط على 9 سنوات1.7 مليون جنيهسكني أكتوبر الجديدةماونتن فيوأكتوبر

5 % مقدم تعاقد وتقسيط حتى 7 سنواتالوحدات تبدأ من 2.5 مليون جنيهسكنيالشيخ زايدسيتي إيدجإيتابا

8 % مقدم والتقسيط على 8 سنواتالوحدات تبدأ من 800 ألف جنيهسكني متكاملأكتوبر الجديدةنيو سيتيإيكو ويست

10 % مقدم والتقسيط على 6 سنواتالوحدات تبدأ من 1.7 مليون جنيهسكنيأكتوبرمراكزأيون

10 % مقدم والتقسيط على 7 سنواتالمتر يبدأ من 14 ألف جنيهسكني متكاملأكتوبر الجديدةإنرشياجولز

10 % مقدم والتقسيط على 8 سنواتالوحدات تبدأ من 1.8 مليون جنيهسكني متكاملأكتوبرإيوانذا أكسيس

5 % مقدم والتقسيط على 8 سنواتالمتر يبدأ من 12 ألف جنيهسكنيالشيخ زايدإيسترنجينوفا

 25 % مقدم و الباقى علي 3 سنواتالوحدات تبدأ من 1.4 مليون جنيهسكني 6 أكتوبربدر الدينكيان

5 % مقدم والتقسيط على 7 سنواتالفيالت تبدأ من 2.5 مليون جنيهسكني متكاملالشيخ زايددرةفيلدج ويست

10 % مقدم والتقسيط على 8 سنواتالتاون هاوس يبدأ من 3.7 مليون جنيهسكنيالشيخ زايدفرست جروبسيلفا

مقدم يبدأ من 100 الف جنيه وأنظمة تقسيط الوحدات تبدأ من 800 ألف جنيهسكنيأكتوبرأب تاونكواترو
حتى 15 عام

10 % والتقسيط على 6 سنواتالفيالت تبدأ من 4 ماليين جنيهسكنيالشيخ زايدكايرو كابيتالليك ويست

نشـــرة

العقارية

تنوعت بين الشقق والفيالت والتاون هاوس

أسعار 20 مشروع سكني للشركات العقارية في غرب القاهرة
شهدت منطقة غرب القاهرــــة منافســـــــــــــــــــــــــــة كبيرة 
بين شركات التطوير العقاري على مدار السنـــــــــــــــــــوات 
الماضية، وذلك مع االهتمام الكبير بهــــــــــــــــــا من قبل 
الدولة على غرار منطقة شرق القاهـــــــــــــــــرة، فبالرغم 
ية في منطقة الشـــــــــــــــــرق،  من وجود العاصمة الإدار
يخية  إال أن منطقة الغرب وقربها من المناطــــــــــــــــق التار
كاألهرامات، وأيضا المتحف المصري الكبير، نجحت في 
لفت أنظار الشركات، وهو ما أدى إلى ظهور العديد 

من المشروعات.

ية«  وفي هذا اإلطار تستعرض نشرة »بلوم العقـــــــار
في عدد اليوم أسعار 20 مشروعا سكنيا فــــــــــــــــــي 

منطقة غرب القاهرة، وذلك للتعرف على ما وصلت 
إليه األسعار بتلك المنطقة الحيوية، حيث تنوعــــــــــــــت 
المشروعات بين السكنية فقط والسكنية المتكاملة 
والفيالت، وذلك بمدن 6 أكتوبر وأكتوبر الجديـــــــــــــــدة، 

والشيخ زايد، وحدائق أكتوبر.
وتقام مدينة أكتوبر الجديدة بمساحة 90 ألف فدان 

بنظام الجيل الرابع، وتتضمن مئات اآلالف من الوحدات 

السكنية المتنوعة، ويوجد بها العـــــديد من الفــــــــــــــرص 
ية الواعدة، كما تتمتع بكل الخدمات الالزمة  االستثمار

ين. للمواطنين والمستثمر
ويخطط جهاز مدينة 6 أكتوبر الجديدة الستثمار نحــــــــو 
3 مليارات جنيه خالل العام المالي الجاري، لمواصــــــلة 
يد  تطوير البنية التحتية وتأهيل المدينة الستقطـــــــاب مز
ين والمواطنين، وتبلغ  قيمة الفــــــــــــــــــرص  من المستثمر
ية بالمدينة نحو 32 مليار جنيه، وتتنوع ما بين  االستثمار
المشروعات السكنية المتكاملة والخدمية والصناعية. 

وتعد مدينة حدائق أكتوبر إحدى مدن الجيـــــــــــــــــل الرابع 
الجاري تنفيذها بمعرفة هيئة المجتمعات العمــــــــــرانية 
الجديدة، ويبلغ إجمالي االستثمارات التي تم ضخهــــــــــــا 
بالمدينة خالل عام 2021 حوالي 2.7 مليار جنيه، وتضم 
ية  المدينة عدة مستويات منها كمبوندات استثمــــــــــار
وتضم 25 كومبـــــــــــــــــــــاوند سكنـــــــــــيا متكـــــــامال، توفــــــــر 
30 ألف وحدة سكنية ضمن االستثمار الحر، كمـــــــــــــا أن 
منها  مشروعات اإلسكان فوق المتوسط، وأيضـــــــــــــا 

لإلسكان الفاخر.


