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هذا المشروع مطابقشركة الوادي العقارية
لشروط الجنسية 

لماذا شركة الوادي العقارية

االستقبال من المطار وتأمين كافة
مستلزمات العميل خالل فترة اقامته في تركيا 

جوالت مجانية على المشاريع العقارية مع تقديم
كافة المعلومات االستثمارية والقانونية والعقارية

خدمات ما بعد البيع

استالم الشقة ومتابعة اوراق الفراغ والعقود

متابعة الدفعات وارسال تقارير عنها للزبون

استخراج الرقم الضريبي

 التقديم على الجنسية ومتابعتها

متابعة لجنة التقييم

كما تتميز شركة الوادي بـ:ة

أتعاب المحامي المسؤول عن متابعة أوراق الجنسية
وتكلفة لجنة التقييم للعقار باإلضافة إلى فتح حساب بنكي

على حساب الشركة 



معلومات عامة

النوع :   شقق سكنية

األولى 6/2019

الرابعة 6/2021الثالة 6/2021

الثانية 12/2019

المدينة :   اسطنبول -باشاك شهير

طريقة الدفع:   كاش - تقسيطموعد التسليم سيتم على مراحل

المسافة إلى الشاطئ: .11 كمالمسافة إلى المركز:   18كم

المسافة إلى المطار الجديد:   17 كم
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�وع�موقع ا

المشروع موقع 

Lorem ipsum

في يقع  أنه  و  الحديثة   اسطنبول  مركز  شهير  باشاك  منطقة  في  المشروع   يقع 

دقيقة  22 الثالث  المطار  عن  يبعد  انه  حيث  استراتيجية   منطقة 

كما  الحالي   اسطنبول  مركز  وشيشلي  وتقسيم  الفاتح  عن  دقيقة   25  يبعد 

اوروبا في  نباتية  حديقة  اكبر  منه  بالقرب  ويوجد 

االن  االنشاء  قيد  وهو  اوروبا  في  طبي  مجمع  أكبر  من  قربه  الى   باالضافة 

جامعة  من  القرب  الننسى  ايضا  1كم  مسافة  الجديد  اسطنبول  ميدان  عن   يبعد 

العربية باللغة  تدرس  والتي  الشهيره  خلدون  ابن 

مواصالت هناك  وسيكون  أنفاق  وميترو  واي  بترام  المشروع  منطقة  م   َسُتخد�

اليها المشروع  داخل  من     مجانية 



المشروع تفاصيل 
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بناء سيتم   ، شقة   1200 الشقق  وعدد  مربع  متر   115000 المشروع   مساحة 

وبواباتها بخدماتها  االخرى  عن  منعزله  مرحلة  وكل  مراحل   4 على     المشروع 

50% الخضراء  المساحات  تشكل  ايضا  االخرى  عن  مستقله  خدماتها  مرحلة   كل 

المنطقة في  األفضل  المشروع  هذا  يجعل  مما  اإلجمالية  المساحة  من 

المشروع في  المتوفرة  الشقق 

مربع متر   90 من  المساحات  تبدأ   2+1 ر

مربع متر   161 من  المساحات  تبدأ   3+1 ر

مربع متر   200 من  المساحات  تبدأ   4+1    ر

Lorem ipsum



المرحلة األولى

وأماكن المائية  والشالالت  الواسعة  الخضراء  الداخلية  بالمساحات   تتميز 

الخارجية اإلطالالت  ذلك  عن  عدا   ... داخلية  وكافتريا  للجلوس   مخصصة 

مما صناعي  نهر  بداخله  سيمر  حيث  الجديد  الوادي  إطاللة  ومنها   المفتوحة 

للمشروع الخارجية  و  المكان  اإلطاللة  جمال  من   يزيد 

بنيت منها   لكل  طابق   13 بإرتفاع  كتل   8 من  األولى  المرحلة  تتكون   كما 

4+1 و   3+1 و   2+1 بانماط  الف متر مربع   50 أرض   على مساحة 

منعزله الرجال  خدمات  وايضا  منفصلة  ستكون  للمرحلة  اإلجتماعية   الخدمات 

النساء خدمات  عن 

2019 سنة  من  السادس  الشهر  نهاية  في  التسليم     وسيتم 
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األولى العائلية  المرحلة 



المرحلة الثانية شركة الوادي العقارية

الرزيدنس مرحلة 

واإلستثمارية      التجارية   المشروع   احتياجات   لتلبية  البناء  هذا    صمم 

على استثمارها  ك  الشقق  هذه  من  اإلستفادة  يمكن   حيث    بالكامل  

بها السكن  أو   _ سياحي  تأجير   _ مكاتب   _ عيادات    : المثال   سبيل 

موظف هناك  وسيكون  فندقي  نظام  هو  الرزيدنس  بداخل  الشقق   نظام 

المدخل عند   استقبال 

إطاللة من  لإلستفادة  الشقق  بعض  في  الواسعة  التراسات  بوجود   ويتميز 

وكامل تام  بشكل   الوادي 

شقق وبأنماط  مربع  متر   6000 مساحتها  أرض  على  المرحلة  هذه  بناء    تم 

190  شقة 11 طابق و عدد شقق  1+2  فقط بإرتفاع    1+1  و  

وبقية النساء  عن  الرجال   منفصلة  ستكون  اإلجماعية  الخدمات   وأيضا 

وغيرها األولى  المرحلة  عن   الخدمات 



المرحلة الثالثة

مول طراز  على  صمم  على  ضخم   تجاري  مول  عن   عبارة   ستكون 

شيشلي في   جواهر 

تجاري محل   250    يضم 

أنماط على  مربع  متر   6000 مساحتها  أرض  على  المول  بناء   تم 

الطوابق في  تجارية  ومحال  العليا  الطوابق  في   تجارية   مكاتب 

لسفلى  ا

المرحلة هذه  في  بعد  يفتح  لم  البيع 

2021  /  6 شهر  نهاية  في  التسليم    سيتم 
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التجاري المول  مرحلة 



الثانية العائلية  المرحلة 

مبدأ    على  كتل   7 من   تتكون 
األولى العائلية  المرحلة   ونظام 
تكون األرض  مساحة  هنا   لكن 
شقق بعدد  مربع  متر   53000 
إلطالالت وبالنسبة  شقة   469 
األولى المرحلة  مع  تشترك   فهي 
الداخلية اإلطالالت  ميزات   في 
الخدمات وطبعا   والخارجية 
هذه في  شيئ   وكل   والبوابات 
المراحل بقية  عن  منعزل   المرحلة 

شهر في  التسليم  سيتم 
 6 / 2021 

المرحلة الرابعةشركة الوادي العقارية
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وساونا تركي  حمام 

داخلي لياقة  مركز 

المجمع داخل  مخدمة  حدائق 

اطفال العاب 

وخارجية داخلية  مسابح 

للسيارات خاصة  مواقف 

سينما صالة 

ساعة  24 امنية  حماية 

المجمع كامل  في  مراقبة  كميرات 

وانذار حريق  اطفاء  نظام 

للزالزل مقاومة  ابنية 

مركزية تدفئة 

رياضية مالعب 
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مخططات الشققشركة الوادي العقارية
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طرق الدفع

المرحلة 1: ة
 ة%45 دفعة اولى و الباقي على 24 شهر

المرحلة 2: ة
ة%35 دفعة اولى و 36 شهر يوجد خصم 2%

المرحلة 1: ة
 ة%10 حسم عند الدفع النقدي

المرحلة 2: ة
ة%15 حسم عند الدفع النقدي

التقسيط

الكاش

1STSTAGE 
30.06.2019 Size M2 Minimym  Maximum 

2+1 129 - 918.000 tl 

3+1 164 1.103.000 tl 1.110.000 tl 
4+1 201- 240 1.333.000 tl 1.496.000 tl 

    

المرحلة ا��ولى
30.06.2019 Size M2 Minimym  Maximum 

2+1 129 - 918.000 tl 

3+1 164 1.103.000 tl 1.110.000 tl 
4+1 201- 240 1.333.000 tl 1.496.000 tl 

 
     

 
30.06.2021 
المرحلة الثانية Size M2 Minimym Maximum 

2+1 89- 120 816.000 tl  1.000.000 tl 

3+1 161 - 211 996.000  tl 1.221.000 tl 
4+1 200 1.312.000 tl 1.368.000 tl 

    

تفاصيل السعر
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