Abrag ElGhad Profile

تأسست شركة أبراج الغد للتطوير العقاري والمقاوالت العامة عام ٢٠١٧
لتصبح وخالل فترة وجيزة إحدي الشركات العقارية الرائدة في مجال التطوير العقاري بمدينة دمياط الجديدة .
وذلك بفضل ماتقدمه من باقة متكاملة من المشاريع العقارية المتنوعة والمتميزة يشرف علي تنفيذها كادر مهني
متخصص من نخبة من المهندسين والمدراء التنفيذين وضعوا في مقدمة أولوياتهم بناء عالقات عمل متينة تقوم علي
مبادئ من الشراكة في المصالح واألهداف .
وأيضا علي مجموعة من المبادئ السامية التي تأسست عليها الشركة والتي نفتخر ونعتز بها والتي تقوم علي المصداقية
وبناء جسور من الثقة بينها وبين كافة عمالئها .

رؤيتنا
أن نكون من أفضل الشركات العقارية الرائدة في مجال االستثمار العقاري وأن نحتل مكانة رائدة كواحدة من أكبر الشركات
العقارية المحلية من خالل تقديم خدمات عالية الجودة وأفكار مبتكرة كقيمة مضافة لعمالئنا .

أهدافنا
 أن نسخر خبراتنا وطاقتنا في خدمة مصالح عمالئنا وتحقيق أحالمهم . العمل يداً بيد مع عمالئنا على أساس الشراكة الحقيقية بهدف تقديم مجموعة من المشاريع العقارية المتميزة التي تقدملهم طريقة جديدة للحياة العصرية .
 أن نكون دوماً في طليعة الشركات المبتكرة للسوق العقاري من خالل اإلستعانة بأدوات ومشاريع حديثة وتقديم الفرصالواعدة المجزية لعمالئنا .
 أن نكون في طليعة تطوير المجتمعات السكنية والتجارية بإعتماد أنسب التصاميم وأكثرها تالئماً مع أسلوب الحياةالحديثة وتوفير أرقي مستلزمات الراحة .

حجم المشاريع الحالي
تمتلك الشركة مجموعة من المشاريع العقارية داخل مدينة دمياط الجديدة بعدد  9مشاريع بمواقع محتلفة
متوسط عدد الوحدات داخل كل مشروع من  8إلي  12وحدة  ,كما يتم التجهيز لعدد  3مشاريع إضافية
مع التأكيد علي أن جميع هذه المشاريع هي ملكية منفردة لشركة أبراج الغد .

حجم األعمال بالمواقع
متوسط حجم األعمال الحالي بالمواقع حوالي

 %من إجمالي أعمال التنفيذ يختلف حسب كل مشروع  ,علماً بأنه يوجد

أكثر من مشروع تم اإلنتهاء من كافة أعمال التنفيذ به .

حجم المبيعات الحالي
حجم المبيعات الحالي حتي إبريل

هو

 %من إجمالي عدد الوحدات " سكني "

جانب من مشاريعنا
 -تمتلك الشركة مجموعة من المشاريع الواعدة بمناطق مميزة بمدينة دمياط الجديدة مثل :

رويال باالس – بيت الوطن B
مشروع رويال باالس من أهم المشاريع التي تقدمها شركة أبراج الغد للتطوير العقاري
خلف جامعة حورس بمدينة دمياط الجديدة حيث يتميز المشروع بإطاللته المباشرة علي ساحل البحر المتوسط وبالقرب من
الطريق الساحلي الدولي  ,يتكون المشروع من عدد  8شقق سكنية بمساحات تبدأ من  207م حتي  246م  ,إلي جانب جراج
خاص بكل وحدة .

الفيدا – بيت الوطن غرب حورس :
مشروع الفيدا  ,من شركة أبراج الغد للتطوير العقاري بمنطقة بيت الوطن غرب حورس بمدينة دمياط
يتميز المشروع بموقعه علي الطريق الساحلي الدولي وأمام جامعة حورس وبالقرب من منطقة خدمات بيت الوطن علي -

مساحة  730م

يتكون المشروع من عدد  8شقق سكنية تبدأ مساحتها من  176م حتي  217م -

يتميز المشروع بتصميم معماري فريد بواجهة مودرن ومدخل من أرقي أنواع الرخام والجرانيت وأسانسير أسباني .

.

جراند تاور – األكثر تميزاً :
مشروع جراند تاور  ,من شركة أبراج الغد للتطوير العقاري بمنطقة األكثر تميزاً بمدينة دمياط الجديدة

يقع المشروع علي بعد خطوات من الطريق الساحلي الدولي والبحر وبالقرب من منطقة خدمات األكثر تميزاً علي

مساحة  853م

ويطل علي شارع رئيسي بعرض  18م ومنطقة خضراء مساحتها  1700م

يتكون المشروع من عدد  12شقة سكنية تبدأ مساحتها من  150م حتي  209م إلي جانب جراج خاص بكل وحدة
يتميز المشروع بتصميم معماري فريد بواجهة نيو كالسيك ويتميز أيضاً بوجود عدد  2مدخل من أرقي أنواع

الرخام والجرانيت و عدد  2أسانسير أسباني ليضفي مزيداً من الخصوصية علي المشروع .

جرييت باالس – غرب جامعة حورس :
 مشروع جريت باالس من شركة أبراج الغد للتطوير العقاري بمنطقة بيت الوطن غرب جامعة حورس بمدينة دمياطالجديدة .
 -يقع المشروع ما بين الطريق الساحلي الدولي والبحر وبالقرب من منطقة خدمات بيت الوطن وجامعة حورس علي مساحة

 546م .

المشروع ناصية علي شارعين رئيسيين بعرض  11م و  13م .

 -يتكون المشروع من عدد  8شقق سكنية تبدأ مساحتها من  140م حتي  178م .

 -يتميز المشروع بتصميم معماري فريد وواجهة كالسيك بمدخل من أرقي أنواع الرخام والجرانيت .

 جلوريا – بيت الوطن أ مشروع جلوريا من شركة أبراج الغد للتطوير العقاري بمنطقة بيت الوطن  Aبمدينة دمياط الجديدة . يقع المشروع خلف جامعة حورس علي طريق صالح سالم الرئيسي بالقرب من منطقة خدمات بيت الوطن علي مساحة 700م .

المشروع ناصية علي شارعين رئيسيين بعرض  28م و  15م .
 -يتكون المشروع من عدد  8شقق سكنية تبدأ مساحتها من  185م حتي  220م .

 -يتميز المشروع بتصميم معماري فريد وواجهة كالسيك بمدخل من أرقي أنواع الرخام والجرانيت .

PREVIOUS PROTOCOLES
 -1نقابة أطباء أسنان دميـاط .

 -2نقابة أطباء أسنان الدقهلية .

 -3نقابة أطباء أسنان بورسعيد .

-4نقابة صيادلة دمياط .

EVENTS AND EXHIBITIONS

MAILSTONE EXPO
STIEGENBERGER HOTEL
RAS ELBAR 2020

AQARI EXPO
Jazert ELWard
ElMansoura 2021

THANK YOU

.  إدارة شركة أبراج الغد للتطوير العقاري بمدينة دمياط الجديدة-

:  إدارة التسويق والمبيعاتFacebook : /abragelghad/
Instagram : abrag.elghad
Twitter : @AbragElGhad2
Contact : 01033009991
Whatsapp : 01033009992
Mail : info@abragelghad.com
Site : www.abragelghad.com

