
 
 
 

 
 
 

 
مشروعات شرق   ٣مليارات جنيه استثمارات مبدئيه في  10ستاراليت للتنمية العقارية والسياحية تضخ 

 القاهره والساحل الشمالي 
 

 م. شريف أبو طالب: استقطاب شركاء عالمين للعمل في السوق العقاري المصري الول مره 
 

 
مليارات  ١٠ستاراليت للتنمية العقارية والسياحية عن عزمها ان تضخ ما يقرب من اعلنت شركه  - ٢٠٢١مايو ٩ القاهرة في 

  .جنيه مصري في السوق العقاري المصري خالل الثالث سنوات القادمه

 
مشروعات قطامية كريكس السكني واربن كي متعدد اإلستخدامات اإلدارية والترفيهية بالتجمع    ٣تفخر ستاراليت باطالق   "

مليار جنيه مصري    ١٠وحدة ، وبتكلفة استثمارية مبدئية تبلغ    ١٠٠٠وع قطامية كوست بالساحل الشمالي باجمالي  الخامس ومشر
، بهدف الحفاظ علي مفهوم السكن الراقي الحقيقي الذي لم يعد يقدم حاليا علي الرغم من كثرة المعروض في القاهرة الجديدة  

 .التنفيذي لشركة ستاراليت والساحل، " قال المهندس شريف ابو طالب الرئيس

وحدد م.شريف ابو طالب ثالث نصائح للراغبين في شراء اي وحدات سكنيه؛ وهي سمعه المطور العقاري وصحيفه مشروعاته  
السابقه بما يقدمه من خدمات علي اعلي مستوي من الرقي، والموقع االستراتيجي للمشروع الذي يحدد بتواجده علي شبكة طرق  

له بقلب العاصمة بسهولة وثالثا واخيرا هي انفرادية وخصوصية الوحدات مما يضمن تعظيم العائد االستثماري تضمن ربطه بسهو
 .الذي تحققه اي وحده سكنية او ادارية جديدة مع مرور الزمن

 
ان قيمه هذه  وشرح م. شريف ابو طالب "لماذا سيقدم العمالء علي شراء اي وحده سكنية او إدارية ، اال اذا كان علي ثقة من  

الوحدة تحقق له اكثر مما يحقق له فوائد أمواله في البنوك." واجاب "من هنا يأتي أهمية البحث عن اسم المطور الذي يقف خلف  
 .المشروع

 
عقدنا تحالفات مع أفضل شركاء في مصر والعالم مثل مجموعه رواد للبناء الحديث و إرجا العالمية. ونجحنا في استقطاب شركة 

لعالمية من جنوب افريقا  للعمل ألول مره بمصر وذلك لتصميم المرحلة الثانية لمشروع قطاميه كوست بالساحل الشمالي  سوتا ا
% من اجمالي مساحة مشروعاتنا وهذا لم يعد   ٦٠و شركة كراكنل العالمية لتخطيط المساحات الخضراء الذي تمثل اكثر من  

قاري او اداري مكدس بالوحدات وال يضمن له الخصوصيه وعلي وجه الدقه  متوفر حاليا..."يهرب العمالء من اي مشروع ع
عاما في القطاع العقاري،حيث  ٣٠استمرار هذه الخصوصيه علي المدي البعيد" قال م. شريف ، "نعتمد علي خبرة أكثر من  

 رة الجديدة ." نجحنا من خالل مشروعي قطاميه هايتس وديونز في ترسيخ مفهوم المعيشة والسكن الراقي في القاه
 

 -نهاية-
 

   /https://www.starlightdevelopments.com لمزيد من المعلومات ، قم بزيارة موقعنا على اإلنترنت
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