
 
 

  مراكز تتعاقد مع شركة حسن عالم إلنشاء أبراج أیون
  

 القاهرة في 22 أبریل 2019- أعلنت شركة مراكز، أحد أكبر مطوري المشروعات متعددة اإلستخدامات في مصر، عن
 توقیع عقد األعمال اإلنشائیة الخاصة بأبراج ایون في مشروع مراكز السكني  “AEON”ایون في السادس من أكتوبر،

  لشركة حسن عالم لإلنشاءات، احدى شركات مجموعة حسن عالم القابضة.
 

 وتعلیقًا على ذلك، یقول السید/باسل رمزي –العضو المنتدب لشركة مراكز: "  تقع أبراج ایون الفاخرة التي یبلغ ارتفاعها 72
 مترًا داخل مشروع ایون بالسادس من أكتوبر وتعد األبراج األولى من نوعها في المجتمعات العمرانیة الجدیدة. ونظرًا ألّن

 هذا المشروع الكبیر یتمیز بمتطلبات إنشائیة استثنائیة وتجهیزات فاخرة كان من الضروري التعاقد مع مقاول انشاءات یتمتع
 بخبرات كبیرة لمساعدتنا على اقامة األبراج طبقًا ألرقى المعاییر العالمیة. إننا سعداء بتوقیع هذا االتفاق مع شركة حسن عالم
 لإلنشاءات التي نثق في قدرتها على إقامة هذه األبراج الفریدة من نوعها" یضیف حسن عالم-الرئیس التنفیذي لمجموعة حسن

 عالم القابضة: "بإعتبارنا شركة رائدة في هذا المجال، یسعدنا العمل مع شركة مراكز والحصول على لألعمال اإلنشائیة
  ألبراج ایون التي تتضمن مفاهیم معماریة وإنشائیة مبتكرة توفر مفاهیم جدیدة للحیاة العصریة في مصر"

 
الطرق من سهولة بكل إلیه الوصول الممكن ومن اكتوبر من السادس قلب في إستراتیجي موقع في ایون مشروع                    یقع
جدیدة تجربة یقدم حیث المصري، السوق في مراكز تقیمها التي السكنیة المشروعات أولى المشروع هذا ویمثل                  الرئیسیة،
الراحة بین التوازن تحقیق على وقدرته متنوعة ومنشآت خدمات من المشروع یتضمنه ما خالل من العصریة للحیاة                   ومبتكرة

 والسكینة.
 
أول ایون، أبراج یتضمن الذي السكني المشروع بكونه ویتمیز جنیه، ملیار 2.2 ایون لمشروع اإلجمالیة اإلستثمارات                  تبلغ
تحت دورین جراج و دورًا 20 من الواحد البرج ویتألف القاهرة، غرب منطقة في مترًا 72 بارتفاع فاخرة سكنیة أبراج 3                     

  األرض، كما تبلغ المساحة البنائیة لألبراج حوالي66,500  متر مربع.
 
طریق یربط كما أكتوبر، من السادس في التجاریة الموالت أكبر من ُیعد الذي العرب مول شرق جنوب أیون مشروع                     یقع
المختلفة والمساحات التصمیمات من العدید تتضمن وحدة 401 ایون أبراج تضم العرب. ومول أیون بین للمشاة                  مباشر
المساحات تتنوع كما المدینة، على مسبوقة غیر بإطاللة دوبلكس بنتهاوس أیضًا المشروع یضم كبیرة. شقق الي                  استودیوهات

  في المشروع حیث تبدأ من 85 حتى 665 متر مربع.
 
والهوایات، الریاضة لممارسة منشآت ذلك في بما والخارجیة الداخلیة المنشآت من حصریة باقة للقاطنین أیون أبراج                  توفر

  مثل حمام سباحة الداخلي بمیاه مدافة وجیم وسبا. من المتوقع تسلیم المشروع خالل عام 2022
 

 -انتهى-

 
 
 
 

 



 
 
 
 

 نبذة عن شركة مراكز لالستثمار العقاري:
 

التجاریة الموالت وإدارة تطویر في المتخصصة الشركات كبرى السعودیة، الحكیر فواز مجموعة شركات إحدى هي العقاري لالستثمار مراكز                    شركة
التي المشروعات من متمیزة بمحفظة الشركة تتمتع مصر. في االستخدامات متعددة المشروعات تطویر شركات كبرى من وُتعد األوسط، الشرق                     في
الشركة مشروعات قائمة تتضمن كما القاهرة، غرب منطقة في العرب مول مشاریعها أبرز الشركة أقامت مصر. في المتكررة اإلیرادات أعلى                      تحقق
الجدیدة القطامیة في االستخدامات متعدد Di5trict مشروع إلى باإلضافة أكتوبر، من السادس مدینة في سكنیة أبراج أول ُیعد الذي AEON                      مشروع

  ومول طنطا والذي من المقرر أن یتم افتتاحه خالل 2019. لمزید من المعلومات، یرجى زیارة:
 
www.marakez.net  
www.fawazalhokair.com 
www.arabiancentres.com  
 

  نبذة عن حسن عالم القابضة

والطاقة التحتیة البنیة مشروعات في واالنشاءات الهندسیة األعمال في المتخصصة المصریة األعمال مجموعات كبرى من القابضة عالم حسن                    ُتعد
العمل القابضة عالم حسن مؤسسو بدأ أفریقیا. وشمال األوسط والشرق مصر من كل في الخاصة والمشروعات والبتروكیماویات الصناعي                    والقطاع
ممتازة بسمعة تتمتع حیث المنطقة، في االنشاءات مجموعات وأقدم أكبر من واحدة الشركة من جعلوا حیث 1936 عام المصري السوق                      في
مدار وعلى العمالقة. التحتیة البنیة مشروعات في االستثمار من طویل بتراث عالم حسن تتمتع متنوعة. مشروعات وباقة فائقة فنیة                     وقدرات
لرصید باإلضافة هذا دوالر، ملیارات 5 بلغت اجمالیة باستثمارات مشروعًا 70 من أكثر بتسلیم عالم حسن مجموعة قامت الماضیة الخمس                      االعوام

  من المشروعات تحت االنشاء باستثمارات تصل إلى 3.5 ملیار دوالر طبقًا ألرقام مایو 2018.

www.hassanallam.com :لمزید من المعلومات، یرجى زیارة 

. 

 

 

http://www.marakez.net/
http://www.fawazalhokair.com/
http://www.arabiancentres.com/

