
Building 71  
حى نادى هليوبوليس



جنينة وستوديو ببالش

ده هيكــون شــكل شــقتك لمــا تســكن فــي شــقة دور متكــرر فيهــا جنينــة! مــن الريــاض مصــر.
مــش الزم تســكن فــى دور ارضــى علشــان يكــون عنــدك جنينــه دلوقتــي وألول مــره فــى مصــر الريــاض مصــر بتقــدم لــكل 
شــقه جنينــه فــى االدوار المتكــرره – مــع الريــاض مصــر شــقتك فيهــا جنينــه ببــاش ومعاهــا اســتوديو ومخــزن وجــراج كمــان.

ــم وحــدات ســكنيه تناســب  ــز فــى تقدي ــر فكرهــا المتمي ــي عب ــان العرب ــم البني ــده فــى عال ــوره جدي ــاض مصــر تطــرح ث الري
تطــورات مجتمعنــا العربــي – نقــدم لــكل شــقه فــى االدوار المتكــرره .





ليه ..الرياض مصر؟

•  أراضـي المشــاريع مملـــوكة بالكامــل للشركــــــــة.

•  يتم البـــناء على النســــبة القانونــية مـــن الجهــــاز.
•  الشــركة الوحيدة التي تقدم لكل شــقة فى االدوار المتكررة اســتوديو وحديقة خاصة هدية.
•  كــــــــــل المشروعــــــــــات بهــــــــــــا دش مركـــــــــــزي وإنتركـــــــــــم لجمـــــــــــيع الوحـــــــــــدات.
•  نتمـــــــيز بأفضــــــــل تصمـــــــــيم للجراجـــــــــــــات »جــــــــراج لكــــــــل وحـــــــــــــدة سكــــــــــنية«.
•  تتمــــيز جمـــــيع مشروعـــــاتنا باطاللـــــه مباشــــرة علــى الشــوارع الرئيســـية والمســاحات   

    الخضراء باالضافة   
    الى المساحات الخضراء المخصصه لكل وحدة.

ــديدة. ــدن الجــــ ــديثة فــى المـــ ــارية الحـــ ــل المعمــ ــات والمداخـــــــــ ــل الواجهــــــــ •  أفضـــــــ

ــبناء. ــديثة للــــــ ــات الحــــ ــبيق المواصفـــ ــاريين لتطــ ــار أفضــل المهندســين المعمــ •  أختي
•  استغـــــــــالل أمـــــــــــثل لمساحــــــــــات الوحــــــــــدات الداخلــــــــــية. 

ــراسة. ــن والحـــــــــ ــاكن لألمــــــــ ــا أمـــــــــ ــق بهــــ ــية ملحـــــ ــات السكــنـ ــيع المشـــروعــ •  جمـــ
•  مصاعـــــــــــد كهربائـــــــــــــية من الــــــبيزمنت حــــــــتى الـــــــــــــروف.
•  الدقــــــة فــــي تنفــــــــيذ الجــــــدول الزمــــــني لكـــــل المشـــــــاريع.

•  نهتـــــــم بتقـــــــديم خدمــــــة مــا بعـــــــد البيــع لتوفـــــير كــــل ســــــبل الراحــــــــة للعمـــــــالء. 





ليه تسكـن فــى
الشروق؟

مدينــة الشــروق تقــع أمــام مدينتــى وأقــرب المــدن للعاصمــة اإلداريــة الجديــدة حيــث تتميــز 
بالهــدوء والمســاحات الخضــراء والتقســيم والموقــع بكثافــة ســكانية أقــل.

مســاحة المدينــة 12000 فــدان ) 7000 فــدان ســكنى - 1500 فــدان خدمــات - 30% مســاحات 
خضراء(

يوجــد بهــا العديــد مــن المجمعــات العمرانيــة الراقيــة ) مــاى فيــر - كليوباتــرا - حســن عــالم 
ــادى  ــة )ن ــى األندي ــد( باإلضافــة إل ــن الن ــا - جري ــو - والشــروق 2000 - مصــر ايطالي - الباتي
هليوبوليــس - نــادى الشــروق - نــادى جريــن هيلز( والجامعات )أكاديمية الشــروق - الجامعة 

البريطانيــة - الجامعــة الفرنســية - الجامعــة العربيــة المفتوحــة(
تتميــز مدينــة الشــروق بالموقــع الجغرافــى اإلفضــل بيــن المــدن الجديــدة حيــث تقــع بالقــرب 
مــن وســط القاهــرة بـــ 30 دقيقــة ومــن مدينــة نصــر ومصــر الجديــدة بـــ 20 دقيقــة كمــا يوجــد 
بهــا مجموعــة كبيــرة مــن الخدمــات كمــا تتميــز بإتســاع شــوارعها يصــل عــرض الشــارع بهــا 

مــن 20متــر إلــى 70 متــر.
تقــع مشــاريع الريــاض مصــر فــى أفضــل مواقــع مدينــة الشــروق والتــى تتميــز بأعلــى عائــد 

إســتثمارى وتتوســط مجموعــة مــن المجمعــات العمرانيــة الحديثــة واألنديــة. 





موقـــع المشروع

يقــع المشــروع فــي أرقــى مناطــق الشــروق )حــي النــادي( الــذي يتميــز بهــدوء مناطــق 
الفيــالت، كمــا تصنــف المنطقــة علــى أنهــا )إســكان راِق( ألنهــا محاطــة بأكثــر مــن 
كومباونــد »مــاي فيــر - النخيــل - الشــروق 2000« عــرض الشــارع 30 م، مســاحات 

خضــراء ويتوســطها نــادي هليوبوليــس. 



   ممــيزات المشـــروع:

أرضى
وثالث أدوار

واجهة بحرى
شرقى

قريب من
الجامعة البريطانية

خطوات من
مدخل الشروق 2

 على شارع
رئيسى اتجاهين

تطل على حديقة

   ممــيزات حــــى النــــادى:

   ممــيزات منطقــة جــنوب غــرب:

• أحــــد أرقــــي االحـــــياء بمدينــــة الشـــــروق.
واثنيــن   أرضــي  ارتفاعــات منخفضــة  • منطقــة فيــالت ذات 

  متكـرر فقط .
• المنطقـــــة منتهـــــية البنيـــــة التحتيـــــة الخاصـــــة مـــــــــن االن.
• حــى النــادى قريــب مــن العديــد مــن الخدمــات داخــل مدينــة 

  الشروق.
• من أشــهر معالمه نادي هليوبوليس الرياضى واالجتماعى.
• الحى قريب مـــن الجامعــة البريطانية - وأكاديمــية الشــروق.
• قريب جدا من مـــدخل مدينــة الشــروق ومــــدخل مدينتــــي.
• قريــب جــدا مــن طــــــــريق مصـــــــر الســــــــويس الصحــــــــراوى.

• قريــب مــن العديــد مــن الخدمــات داخــل مدينــة الشــروق.

• يطـــــل علــــــى كمـــــــبوند مــــــاى فـــــير وضاحــــية النخــــيل.

الشـــــــــــروق. وأكاديمـــــــية   - البريطـانيــــة  الجامعـــــــة  • خلــــف 

ــيم. ــروق - ومكســــــــــ ــنة الشـــــــ ــبوند جـــــ ــن كمــــــ • قريــب مــــــ

ــي. ــة الشــروق ومدخــل مدينت ــدا مــن مدخــل مدين ــب ج • قري



خدمات المشروع

نقــدم فــى الريــاض مصــر أفضــل الخدمــات والتــى توفــر اقصــى درجــات الرفاهيــة 
والراحــه لــكل قاطنــي وحداتنــا الســكنية حيــث قمنــا باختيــار خدمــات المشــروع بعنايــه 

ــرام. ــا الك ــي احتياجــات عمالئن ــه لتلب فائق



دش مركزىطفايات حريقإنتـــركــــــمكاميرات مراقبة

مداخـــلأمن وحراسةجراج لكل وحدة
رخـــام وجرانيــت

نظافة دورية للعقارمصاعد كهربائيةبوابات الكترونيةمخازن

مداخـــل
بكـروت ذكـية



مجتمــــع امــــــن

نســعى دائمــًا لتوفيــر األمــن والحراســة داخــل المشــروع علــى مــدار الســاعة، عــن طريــق 
ــات المشــروع باالضافــة  ــى بواب ــة عل ــة وأنظمــة ذكي ــرات المراقب تركيــب  أحــدث كامي

الــى توفيــر أنظمــة األمــن والســالمه فــى كافــة ارجــاء المشــروع.



أنظمة أمن وحراسة



مجتمــــع راق

حرصــًا منــا علــى توفيــر الرفاهيــة الالزمــة لــكل عمالئنــا نعمــل علــى توفيــر احــدث 
األنظمــه مــن خــالل الــدش المركــزي وانظمــة االنتركــم ليضمــن الحيــاة المثاليــة لــكل 

ــراد االســرة. اف



دش مركزى



مجتمــــع ذكــى

نحــرص علــى توفيــر أماكــن مخصصــة للســيارات لــكل الوحــدات تعمــل بأنظمــة الكــروت 
الذكيــة للمداخــل والمخــارج لســهولة دخــول وخروج الســيارات.



جراج بأنظمة كروت ذكية



المساحــــــة الغــــــــــرف المساحــــــة الغــــــــــرف
4.37 × 3.60 غرفة نوم 2 2.12 × 3.50 تــــــــــراس

 3.82 × 4.00 نوم رئيسي  5.72 × 5.58 غرفه استقبال
1.44 × 3.82 تــــــــــراس 3.32 × 3.84 معيشــة
 4.10 × 1.68 حمـــــــام  3.15 × 3.20 مطــــــبخ
 2.62 × 1.20 حمــــــام  3.50 × 3.40 غرفة نوم 1
 9.76 × 1.10 طرقــــــة  3.90 × 1.70 حمــــــام

شقة أرضى 208م2 + حديقة 90م2

حديقـــــــة خاصــــــــة



المساحــــــة الغــــــــــرف المساحــــــة الغــــــــــرف
4.35 × 3.60 غرفة نوم 2 1.20 × 1.56 تــــــــــراس

 3.82 × 4.40 نوم رئيسي 5.98 × 3.84 غرفه استقبال
1.98 × 2.20 حمــــــام 2.62 × 1.10 حمــــــام
 1.79 × 1.50 تــــــراس  3.15 × 2.80 مطــــــبخ
 11.36 × 1.10 طرقــــة  3.50 × 3.40 غرفة نوم 1

 3.90 × 1.70 حمــــــام

شقة أرضى 161م2 + حديقة 70م2

حديقـــــــة خاصــــــــة



شقة أرضى 165م2 + حديقة 37م2

جنينه واستوديو ومخزن وجراج

المساحــــــة الغــــــــــرف المساحــــــة الغــــــــــرف
3.40 × 3.80 غرفة نوم 3 1.12 × 4.30 تــــــــــراس
 1.31 × 3.40 تـــــــــراس  5.80 × 4.18 غرفه استقبال
2.60 × 1.88 حمــــــام 2.72 × 1.10 حمــــــام
 7.86 × 1.12 طرقــــــة  3.84 × 2.58 مطــــــبخ
 4.78 × 1.14 لــــــوبى  4.04 × 3.80 غرفة نوم 1

 3.80 × 3.40 غرفة نوم 2





شقة متكرر 222م2

استوديو ومخزن وجراج

المساحــــــة الغــــــــــرف المساحــــــة الغــــــــــرف
3.90 × 1.70 حمــــــام 1.33 × 3.39 تــــــــــراس

 4.35 × 3.60 غرفة نوم 2  9.70 × 7.60 غرفه استقبال
4.00 × 3.82 نوم رئيسي 2.72 × 1.10 حمــــــام
 1.44 × 3.82 تــــــراس  2.50 × 3.84 مطــــــبخ
 4.10 × 1.68 حمام نوم  4.37 × 2.80 معيشـة
 6.84 × 1.10 طرقــــــة  3.50 × 3.40 غرفة نوم 1



شقة متكرر 215م2

استوديو ومخزن وجراج

المساحــــــة الغــــــــــرف المساحــــــة الغــــــــــرف
3.90 × 1.70 حمــــــام 1.33 × 3.39 تــــــــــراس

 4.35 × 3.60 غرفة نوم 2  8.40 × 7.60 غرفه استقبال
4.00 × 3.82 نوم رئيسي 2.72 × 1.10 حمــــــام
 1.79 × 1.50 تــــــراس  2.50 × 3.84 مطــــــبخ
 1.98 × 2.20 حمام نوم  4.37 × 2.80 معيشـة
 7.22 × 1.10 طرقــــــة  3.50 × 3.40 غرفة نوم 1



 شقة متكرر 165م2

استوديو ومخزن وجراج

المساحــــــة الغــــــــــرف المساحــــــة الغــــــــــرف
3.40 × 3.80 غرفة نوم 3 1.12 × 4.30 تــــــــــراس
 1.31 × 3.40 تـــــــــراس  5.80 × 4.18 غرفه استقبال
2.60 × 1.88 حمــــــام 2.72 × 1.10 حمــــــام
 7.86 × 1.12 طرقــــــة  3.84 × 2.58 مطــــــبخ
 4.78 × 1.14 لــــــوبى  4.04 × 3.80 غرفة نوم 1

 3.80 × 3.40 غرفة نوم 2
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