 Capital Eastتقدم دعمها للشباب لبناء مستقبلهم
 1300 وحدة سكنية نموذجية و متنوعة و عالية التشطيب لتلبى حاجة الشباب.
 مشروع  Capital Eastباستثمارات  600مليون جنيه .
 تسليم مشروع  Capital Eastبكامل مراحلة خالل  3سنوات

القاهرة  28من إبريل  : 2015إنطالقا من انتماءها للوطن والمجتمع  ،و حرصا على أن تؤدى شركة
تبارك القابضة دورها لدعم النشء الجديد من أبناء مصر  ،أعلن أ /على الشربانى رئيس مجلس إدارة شركة
تبارك القابضة عن تأسيس شركة األفق الجديدة المدعومة من تبارك القابضة وذلك لإلستثمار فى المشاريع
العقارية المطلوبة لدعم الشباب وباكورة مشاريعها المالية مجمع  Capital Eastالسكنى الذى سيتم إطالقه
الشهر القادم بى  1300وحدة سكنية نموذجية و متنوعة و عالية التشطيب لتلبى حاجة الشباب وتكون خطوة
فعالة للدمج بين السكن المتكامل و السعر المعتدل .
أعرب أ /على الشربانى رئيس مجلس إدارة شركة تبارك القابضة عن سعادته بإطالق مشروع Capital
 Eastقائال  " :إن الشباب هم عماد و نهضة أي أمة من األمم و يقينا منا بذلك نعمل على تقديم الدعم
المناسب لهم من خالل مجمع  Capital Eastالسكنى باستثمارات  600مليون جنيه فنحن ال نستهدف
تحقيق هامش ربح بهذا المشروع بقدر ما نسعى لطرح وحدات سكنية كاملة التشطيب تشمل كل عوامل
الرفاهية لتنتمي لشريحة اإلسكان المتوسط باإلضافة إلى التقسيمات التى تم العمل إلستغالل مساحاتها
بأفضل شكل لتناسب الحياة المستقبلية للشباب حديثى الزواج .

و أكد الشرباني على أن الشركة انتهت من التصميمات و تم البدء فى األعمال اإلنشائية للمشروع و ستسلم
مراحلها كاملة خالل  3سنوات  .ويعتبر "  " Capital Eastقلب المدينة وذلك يرجع لموقعه المركزى
بمدينة نصر إلتصالها بكل المناطق الحيوية فى القاهرة  .و أشار الشربانى إلى أن شركة تبارك لم تتنازل
عن معايير الجودة لديها فستقدم تشطيباتها للمشروع على أعلى مستوى بأجود المواد الخام .كما أن الشركة
تسعى إلى تطبيق نظام التمويل العقارى فى بيع الوحدات بناءعلى طلب كثي ار من العمالء.
وجدير بالذكر أن شركة تبارك كانت أول من قام بإنشاء مشروعات سكنية نموذجية للشباب بأسعار متميزة
وتسهيالت على  5سنوات فى المعادى مع توافر كل وسائل الترفيه و الخدمات داخل مشروع تبارك سيتى .

