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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 



شركة الوادي العقارية

معلومات عامة

المدينة :   اسطنبول -اتاكنتالنوع :   شقق سكنية

طريقة الدفع:   كاش - تقسيطموعد التسليم: 08/2019

المسافة إلى الشاطئ: .15 دقيقةالمسافة إلى المركز:   25 دقيقة

المسافة إلى المطار الجديد:   25 دقيقة
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في اتاكينت  منطقة   في  اسطنبول  مدينة  قلب  في  المشروع   يقع 

اسطنبول من  االوربي  القسم   منتصف 

إلحتوائها  ذلك  و  نموا  المناطق  اسرع  من  واحدة  المنطقة   هذه   تعتبر 

البنية لتحديث  كبير  حكومي  ودعم  عالمي  طابع  ذات  عصرية  مشاريع   على 

المترو ومحطات  المواصالت  انواع  بجميع  وتجهيزها  التحتيه 

قدام األ  على  سيرًا  دقيقه    15 بعد  على  الزعيم  الدين   صباح   جامعة 

مباشر المشروع  أمام  ثانوية  و  ابتدائية  حكوميه  مدارس 

وثانوي  أعدادي  العربيه  باللغة  تدرس   خاصه   مدارس 

عامة  حديقة  المشروع  أمام   يوجد 

المشروع موقع 

م�وع الوادي 157
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المشروع من  بالقرب 

5 دقائق اقرب محطة مترو  HAIKAILد    

ا (صفاكوي) دقائق   5 باص  مترو  محطة  اقرب 

دقائق  6 باص  محطة   اقرب 

دقائق  5 حكومي  مشفى   اقرب 

دقيقة  1 خاص  مشفى   اقرب 

100متر حديقة   اقرب 
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طابق  23 الى   17 من  طوابق  بعدد  ابنية   5 من  يتألف  الخدمات  كامل   مجمع 

الداخلية الخضراء  والمساحات  والمدينة  العامة  الحديقة  على  مختلفة   باطالالت 

مما شقة  كل  في  بلكون  يوجد  كما  مرمرة  وبحر  شكجمه  كوتشوك   وبحيرة 

الجميلة االطالالت  بهذه  االستمتاع  من  . يزيد 

المشروع في  المتوفرة  الشقق 

126 متر مربع 105  حتى   1+2 بمساحات    شقق 

157  متر مربع 144  حتى   1+3 بمساحات  شقق 

1884  متر مربع 170  حتى   1+4 بمساحات       شقق 

المشروع تفاصيل 
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وسهولة الراحة  االمان  لك  يوفر  والذي  الذكي  البيت  تقنية   هي  المشروع  ميزات   احدى 

خدمات بحميع  التحكم  الذكي  هاتفك  خالل  ومن  يمكنك  ،حيث  بعد  عن  بشقتك   التحكم 

الغاز وااغالق  واالضاءة  والتبريد  بالتدفئة  كالتحكم  بعد  عن  مراقبتها  وحتى   منزلك 

المصعد استدعاء  وحتى  بعد  عن  والماء 

الرائعة الخضراء  باالطالله  لتتمتع  الشقق  لكل  (بلكون)  شرفه  بوجود  المشروع   يتميز 

اليومية حاجاتك  لتلبي  بالمشروع  خاصة  تجارية  محالت 

البحر  على  واخرى  جيكمجة  كوجوك  بحيرة  على  منها  مختلفه  اطالالت 

الضجيج عن  ابتعاده  هو  المنطقة  في  المشاريع  من  غيره  عن  المشروع  موقع  يميز   ما 

الى الوصول  كسهوله  المنطقة  ميزات  كل  من  استفادته  بالمقابل  ولكن   واالزدحام 

في منطقة  بأي  تصلك  والتي  دقيقة,   من  أقل  في  المجاوره  الرئيسية   الطرق 

فقط دقيقة   30 خالل  اسطنبول 

المشروع ميزات 
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ل تصل  السعر  في  زيادة  من   واالستفادة  لالستثمار  مميزة  فرصة  المشروع    يعد 

الجديدة اسطنبول  قناة  افتتاح  بعد   30% 

التجارة مركز  من  القريب  االستراتيجي  الموقع  في  االستثمارية  االهمية   تكمن 

المستأجرين من  كبيرة  قاعدة  توفر  والتي  الدولية  المعارض  ومدينة  العالمي 

ستكون  التي  الفنادق  من  والكتير  بالمنطقة  حالي  فندق   40 من  اكثر  وجود   ان 

االيجاري للعائد  المناطق  وافضل  اهم  احدى  المنطقة  من  تجعل  عامين  خالل   جاهزة 

%8-7  سنويا الى  يصل    والذي قد 

مع مباشرة  المشروع  تربط  والتي  المشروع   من  القريبة  المترو   محطة  وجود    ان 

المنطقة في  للمستأجرين  االمثل  الخيار  سيجعله  مما  الجديد  والمطار  اتاتورك  مطار 

للمشروع االستثمارية  القيمة 
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اليومية حاجاتك  لتلبي  بالمشروع  خاصة  تجارية  محالت 

ساعة  24 واالستقبال  الحراسة  خدمات 

سلة)ال (كرة  رياضية  مالعب 

لالطفال مالعب   - مغلقة  رياضة  صاالت 

البدنية للياقة  مركز   - داخلية  مسابح 

للمشي خاصة  ومسارات  واسعة  خضراء  مساحات 

ساونا تدليك,  وغرف  تركي,  حمام 

مغلق سيارات   كراج 
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مخطط الشققشركة الوادي العقارية

مخطط عن أحد نماذج 2+1
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مخطط عن أحد نماذج 3+1



مخطط الشققشركة الوادي العقارية

مخطط عن أحد نماذج 4+1
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طرق الدفع
التقسيط: ة

الدفعة األولى %35 والباقي على 24  شهر

الدفعة األولى %50 والباقي على 36شهر

كاش: ة

حسم يصل  %10 على النقدي

تفاصيل االسعار

1+2

1+3

1+4

ادنى مساحة اعلى سعرادنى سعرالنمط اعلى مساحة

105 m2126 m2

144 m2157 m2

170 m2184 m2

 tl 693،000

 tl 939،000

 tl 1،346،000

 tl 977،000

 tl 1،333،000

 tl 1،571،000
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