
 

 ستاراليت: التعاقد مع شركة جاما لبدء إنشاء المرحلة األولي لمشروع قطامية كوست بالساحل الشمالي

 

 التعاقد مع جاما لإلنشاءات إلنهاء المرحلة األولي لمشروع قطامية كوست بالساحل الشمالي -شريف أبو طالب: 

 

  لمشروعاتها إضافة قيمةصالح غبريال: التعاون مع ستاراليت يعزز مكانه جاما الرائدة في قطاع اإلنشاءات ويمثل 

 

أعلنت شركة ستاراليت للتنمية العقارية والسياحية عن التعاقد مع شركة جاما  -٢٠٢٢فبراير  ٢٨ -القاهرة

ولي لمشروع قطامية كوست بالساحل الشمالي بمساحه مليار جنيه مصري، إلنشاء المرحله األ ١.٥لإلنشاءات، بقيمه 

 .فدان ٢٠٥المشروع البالغة  إجمالي مساحةفدان من  ١٠٠

 

علق المهندس شريف أبو طالب العضو المنتدب لشركة ستاراليت للتنمية العقارية والسياحية علي التوقيع " بدأنا 

مصاطب،  ٤، وتم صب خرسانات وبناء حوائط شهور ٤األعمال اإلنشائية لمشروع قطامية كوست منذ أكثر من 

، الذي يمثل نقله نوعية ضمن المخطط الجديد األرض للمشروعوذلك بعد اإلنتهاء من أعمال البنية التحتية وتسويات 

 ".للدولة لتطوير الساحل الشمالي

 

عاقدنا مع كبري مليارات جنيه إستثمارات في هذا المشروع، وت ٣أبو طالب "سنضخ مايقرب من  فم. شريوأضاف 

شركات اإلنشاءات في الشرق األوسط لتسريع وتيره العمل بمشروع قطامية كوست واإلنتهاء منه بالكامل قبل مواعيد 

  ".التسليم

 

 ٤٣٤وأعلن شريف أبو طالب عن اإلنتهاء من بيع جميع وحدات المرحله األولى لمشروع قطامية كوست البالغة 

عالمتنا التجارية الرائدة، ولتلبية الطلب المتزايد على وحدات المشروع المتفرد  وحدة، وهذا يعكس ثقة عمالءنا في

، والتي ٣٣٦تبلغ   على الساحل، قامت ستاراليت بفتح باب الحجز لوحدات المرحلة الثانية للمشروع بإجمالي وحدات

شركات العالمية ،واحدة من كبريات ال( SAOTA )كم من تصميم شركة سوتا٢تطل علي بحيرات طبيعية بطول 

 .الرائدة في إقامة مثل هذه المخططات

 

  ومن جانبة أعرب المهندس صالح غبريال الرئيس التنفيذي لشركة جاما لإلنشاءات عن سعادته بهذه الشراكة مع

ستاراليت وقال " سعداء لتعاوننا مع شركة ذات سمعة طيبة في السوق المصري مثل شركة ستاراليت، حيث يعد 

ية إضافة لسجل جاما الحافل خالل السنوات الماضية." وأضاف غبريال " سنضع كل خبراتنا في تنفيذ مشروع قطام

هذا المشروع وفق أعلى المعايير فلدينا القدرة والكفاءة التشغلية التي تمكنا من تنفيذ المشروعات بجودة عالية في 

 " .الوقت المحدد

 

عاماً. وتعمل  ٣٠إلنشاءات والمقاوالت العامة بخبرة تمتد ألكثر من شركة جاما لإلنشاءات هي شركة رائدة في قطاع ا

جاما في ثالث مجاالت رئيسية وهي مجال المباني الذي يشمل تنفيذ وحدات اإلسكان الفاخر والمباني اإلدارية 

. وقد شهدت ، أما المجالين اآلخرين فهما مجال البنية التحتية ومجال المنشآت الصناعيةوغيرهاوالموالت التجارية 

شركة جاما طفرة نوعية وكمية في العديد من المجاالت، والتي إنعكست على معدالت النمو في حجم أعمال الشركة 

وكل ذلك تم خالل التزام الشركة المتواصل تجاة إرضاء قاعدة العمالء العريضة في القطاعين العام والخاص، ومن 

عينيه تحقيق طموحات وأهداف الشركة بعيدة المدى في داخل خالل فريق عمل ذو خبرة مهنية عالية، يضع نصب 

 .مصر وخارج مصر

 

مطروح بالساحل الشمالي، على مساحة إجمالية تبلغ -طريق إسكندرية ١٨٠يقع مشروع قطامية كوست في الكيلو 

دات مصاطب( لتمنح جميع الوح ٧نظام المصاطب المتدرجة ) علىفدان. يعتمد التصميم الهندسي للمشروع  ٢٠٥

 .وحدة اطاللة مباشره علي البحر المتوسط ٧٧٠البالغة 

 



 

 لمزيد من المعلومات عن مشروعات شركة ستاراليت، قم بزيارة

  www.starlightdevelopments.com موقع الشركة

 -انتهي-


