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مشروع قيد االنشاء
2019/06يتم تسليمه في

DH-004 
 يقع المشروع

 في منطقة  افجيالر
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معلومات
:عن المشروع

DH-004مشروع   

 يتم بناؤه على مساحة  28.000  متر مربع و يتألف من 523 وحدة سكنية في 3  أبنية

 

   

.و أيضا 108 محل تجاري  بأنماط تتكون من  1+1 و 1+2 و 2+1 دوبلكس و 1+3 و 4+1  



 

 يتم بناؤه على مساحة  28.000  متر مربع و يتألف من 523 وحدة سكنية في 3  أبنية

 

   

  بأنماط تتكون من  1+1 و 1+2 و 2+1 دوبلكس و 1+3 و 4+1  

 DH-004 يقع مشروع

معلومات منطقة
المشروع 

.

 في منطقة أفجيالر و قد تم تصميمه لتلبية كافة متطلبات الحياة الهادئة و المريحة, يمتد على مساحة  28.000

 متر مربع ويضم 3 مباني تحتوي على 523 وحدة سكنية فقط, و يتميز المشروع بإطالالت على بحيرة كوتشوك

 تشيكمجه و بإطالالت على بحر مرمرا و الوحدات السكنية مصممة بأعلى معايير الجودة حيث تم استخدام أفخم

 المواد و التجهيزات و تم تزويد كافة الوحدات بنظام المنزل الذكي , باإلضافة لوجود حدائق وتراسات مخصصة

 لمحبي المساحات الواسعة و يتميز المشروع بقربه من جامعة اسطنبول أكبر الجامعات الحكومية الموجودة

 في إسطنبول , كما يتميز المشروع بقربه للمواصالت الرئيسية حيث أنه يبعد 800 متر فقط عن أقرب محطة

 متروبوس مما يضمن لكم سهولة الوصول لمختلف المناطق

.

.
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ميزات
المشروع

كراج سيارات

مالعب كرة قدم و سلة و تنس

 مسابح داخلية
و ساونا و حمامات تركية

مطاعم متنوعة

نادي رياضي
مركز تسوق

 كاميرات مراقبة
وطاقم حراسة على مدار 24 ساعة

طوال األسبوع

غرفة بالي ستيشن
وصالة بلياردو و كرة طالولة

حدائق و مساحات خضارء
واسعة داخل المجمع

محطة مترو
داخل المشروع



 يبعد عن

يبعد عن محطة المتروبوس : 800 متر

E اوتستراد  5    : 800 متر
مطار أتاتورك : 8 كم يبعد عن

 يبعد عن

يبعد عن منطقة فلوريا : 5 كم

مول مرمرا بارك : 4 كم

مركز المدينة : 27 كم يبعد عن

 DH-004
مو قع المشروع



 مخطط
الشقق

4+1 3+1

1+12+1



: المساحات و األسعار

Down payment 50% and rest Installment for 36 Months

74 m2

558,000
676,000

1+1
130 - 134 m2

1+2
113 - 152 m2

1+2

920,000
1,173,000

812,000
1,373,000

175 - 184 m2

1+3
196 m2

1+4

1,217,000
1,825,000

1,404,000
1.474,000

دوبلكس



لالجابة ء  لعمال ا مع  المباشر  التواصل 
يم تقد و  االستفسارات  كافة  على 

االستشارات و المعلومات  حول المشاريع

عمل دراسة و تحليل لبيانات المشاريع بحسب
المنطقة و المشاريع المستقبلية التي يتم العمل
بها في المنطقة من جامعات , مواصالت , مراكز

تسوق و التي تتضمن لعمالئنا الحصول على أعلى
قيمة الرتفاع قيمة العقار

زيارات ميدانية تنسيق 
مع تتناسب   للمشاريع 

متطلبات كل عميل

تأسيس السجالت التجارية بمختلف
أنواعها و المتابعة الدورية بشكل

                         دوري                             

متابعة اجراءات الحصول على
سند الملكية , و الحصول على

االقامة في ما بعد
خدماتنا

المتابعة الكاملة الجراءات عملية البيع
بدءا من اختيار المشروع المناسب وحتى

             استالم سند الملكية
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