
لقراءة النشرة اضغط هنا

نشـــرة

العقارية
أول نشرة عقارية صوتية تفاعليةالعدد 6 الثالثاء 8 مارس 2022

 التعمير للتوريق تنتهي من تنفيذ صفقة األهلي للتأجير التمويلي بقيمة 900 مليون جنيه

الدكتور محمد عبد المتعال رئيس مكتب 
DMA للتصميمات واالستشارات

الدكتور محمد عبد الغني رئيس مكتب 
 ECB لالستشارات الهندسية

الدكتور وليد السويدي رئيس مكتب 
 الدقة لالستشارات الهندسية

اضغـــــط 
لالستماع

المجتمعات العمرانية تتفق مع بنكي األهلي 
 ومصر على تمويل بقيمة 50 مليار جنيه

نيو سيتي تعتزم زيادة 
رأسمالها بإدخــــــــال 
مساهمين جدد الفترة 

 المقبلة

البروج مصر تخطط 
إلطالق ســــــادس 
مشروعاتها فــــي 

 العاصمة اإلدارية

دار الخبرة لالستثمار 
تتعاقـــــــد مع 100 

شركة على تســويق 
 مشروعاتها

 لمواصلة تنفيذ المرافق ومشروعات اإلسكان بالمدن الجديدة

اضغط للمشاهدة..  كيف ستتعامل المكاتب االستشارية مع الوافدين األجانب بالسوق المصري؟

https://bloom-gate.com/?p=3804
https://bloom-gate.com/category/%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b4%d8%b1%d8%a9/
https://bloom-gate.com/?p=3806


التسهيالتسعر المتر / الوحدةالنشاطالشركةاسم المشروع

20 % نقدم والتقسيط على 10 سنوات90 ألف جنيهتجاريهوم تاونالفاييت مول

5 % مقدم والتقسيط على 8 سنواتاإلداري المتر من 35370 جنيهتجاري - إداري - طبيأرقىأي بيزنس بارك تاور

5 %مقدم والتقسيط على 8 سنواتيبدأ من 145 ألف جنيهتجاري – إداري - فندقيبيراميدزبيراميدز تاور

5 % والتقسيط على 10 سنواتيبدأ من 55 ألف جنيهتجاريتاج مصرمول إزدان

10 %مقدم وتقسيط على 6 سنواتالتجاري يبدأ من 50 ألف جنيهتجاري - إداريكابيتال لينكمول فيرونا

10 %مقدم وتقسيط على 7 سنواتيبدأ من 80 ألف جنيهتجاريفورسيزونمول ريكسوز

10 %مقدم وتقسيط على 5 سنوات ونصفيبدأ من 57 ألف جنيهتجاري - إداريدوجامول اكس بيزنس كومبلكس

10 % مقدم والتقسيط على 7 سنواتالتجاري يبدأ من 45 ألف جنيهتجاري – إداري - طبيلوكيشنفيدا مول

5 % مقدم والتقسيط على 8 سنواتيبدأ من 17100 جنيهتجاري – إداري - طبيالوفاقفير بالزا

10 %مقدم وتقسيط على 10 سنواتالتجاري يبدأ من 45 ألف جنيهتجاري - إداريالكابتنمول سمارت تاور

يتونذا مول 5 %مقدم والتقسيط على 6 سنواتيبدأ من 55 ألف جنيهتجاريز

يل تاور 20 ألف جنيه مقدم والتقسيط على 10 سنواتيبدأ من 27 ألف جنيهتجاري- طبي- إداري- سكني فندقيERGمونور

10 % والتقسيط على 6 سنواتيبدأ من 29 ألف جنيهإداري - طبيبابيلونسيناتور مول

5 % مقدم والتقسيط حتى 20 عاميبدأ من 22 ألفتجاري - طبي - إداري  - فندقيإمباير ستيتالسنترو مول

5 % مقدم والتقسيط حتى 5 سنواتالوحدة تبدأ من 850 ألف جنيهتجاري - إداري فندقيمدنميجا مول

5 % مقدم والتقسيط حتى 12 عاميبدأ من 16500 جنيهتجاري - إداري - طبيتميزفايف بيزنس هب

5 % مقدم والتقسيط حتى 5 سنواتيبدأ من 29 ألف جنيهفندقي - تجاريمارجينزأوكس إيجيبت 

مقدم 15 % والتقسيط حتى 7 سنواتيبدأ من 43 ألف جنيهتجاري - طبي - إداري  - فندقيالنيل31 نورث تاور

5 % وفترة سداد حتى 7 سنواتيبدأ من 16500 جنيهتجاري - إداريروفانإيفورا

5 % وفترة سداد حتى 12 عاميبدأ من 20 ألف جنيهتجاري - إداري - طبيالفتحأماز بيزنس كومبليكس

نشـــرة

العقارية

أسعار وأنظمة سداد 20 مشروعا في
منطقة الداون تاون بالعاصمة اإلدارية

شهدت منطقة الداون تاون إقباال متزايدا 
ين خالل العام  من مختلف فئات المستثمر

الماضي، وهو ما نتج عنه إطالق العـــــــديد 
من المشروعات، والتي تنوعت أنشطتــــها 
بين اإلداري والتجاري والطبي والسكنـــــــــي 
والفندقي، وهو ما زاد من المنافسة بين 

الشركات على استقطاب العمالء، من خالل 
ية جاذبة. تقديم عروض سعر

وفي هذا العدد تستعرض نشرة »بلــــــــــــــوم 
ية«، أسعار 20 مشروعا في منطقة  العقار
ية الجديدة،  الداون تاون في العاصمة اإلدار

للتعرف على التيسيرات التي تقدمها تلك 

الشركات، سواء مدد السداد والمقدمـــــــــــات 
ومتوسط سعر المتر أو الوحدات بها. 

وخالل األسبوع الماضي أعلن اللواء أحمد زكي 
ية للتنمـــــــية  عابدين رئيس شركة العاصمة اإلدار
العمرانية، أن الشركة قررت منع تخصيص قطع 
يين بالعاصمـــــة  ين العقار أراضى إضافية للمطور

والذين حصلوا على قطع أراضى وتعاقـــــــــــــــدوا 
على تطوير مشروعات جديدة، إلثبات الجــــــــــــدية 
فى تطوير ما ال يقل عن 30% من المشروعات 
المطروحة بالسوق ضمانا لحقوق العمــــــــــــــــــالء، 
ولمنع مشكالت التعثر التى يواجهـــــــــــــــها بعض 

ين بالمدينة. المطور


