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ليه الرياض مصر ؟

للشركـــــــــــــــــة. بالكامـــــــــــــل  مملـــــــــــوكه  المشـــــــــاريع  أراضـــــــــــي 

مخالفـــات. وبـدون  الجهــــاز  مـــن  القانونــية  النســــبة  على  البـــناء  يتم 

خاصـة. وحـديقة  هـدية  اسـتوديو  شقـة  لكــــل  تقـــــدم  الـتي  الوحــــــيدة  الشركــــــــة 

الوحـــــــــدات. لجمـــــــــيع  وإنتركـــــــــم  مركـــــــزي  دش  بهــــــــا  المشروعــــــات  كــــــل 

سكـــــــــنية». وحــــــــــدة  لكــــــل  «جــــــــراج  فندقـــــية  جراجـــــــات  بتصمـــــيم  نتمـــيز 

الوحدات  إطالالت  الرئيسية،  الشوارع  على  تقع  التي  المشروعـات  باخــتيار  نتمـــيز 

مشـــــروع. لكـــــل  المخصصــــة  الخضــــراء  والمساحـــات  الرئيســية  الشــوارع  على 

الوطــــــــــــن. بــيت  فـــي  والمداخـــــــــل  الواجهــــــــات  أفضـــــــل  بتصمـــــيم  نتمـــيز 

الفاخـــر. الرخـــام  من  والمداخـــل  للواجهــات  رائع  بتشطــيب  المشـــروعات  تتمـــيز 

للمســاحـات. أفضــــل  واستغـــالل  الوطـــــن  بيت  فـي  داخلــــي  تصمـــيم  أفضـــل 

والحــــــــــراسة. لألمــــــــن  أمـــــــــاكن  بهـــــا  ملحـــــق  السكــنـية  المشـــروعـــات  كــــل 

الجودة. عالية  إيطالية  كهربائــــية  مصاعـــــد  المشــــاريع  بجمــــيع  يوجـــــد 

المشــــــاريع. لكـــــل  الزمـــــني  الجــــــدول  تنفــــــــيذ  فــــي  الدقــــــة 

للعمـــــالء.  الراحــــــة  ســــبل  كــل  لتوفـــير  البيع  بعـــــد  ما  خدمــــة  بتقـــــديم  نهتـــــم 



سلوكيات  تحليل  نتاج  هي  المشروع  فكرة 

عن  تزيد  مدة  المصري  والسوق  المستهلك 

امتالك  يفضل  العميل  أن  وجد  سنوات،   ١٠

بالطابق  وحدته  كانت  إذا  سواًء  حديقة 

بعمل  قمنا  لذا  المتكررة،  باألدوار  أو  األرضي 

وهو:  جديد  منتج 

واستديو  حديقة  ومعاها  متكرر  بدور  شقة 

وحدة،  بكل  الخاص  للجراج  باإلضافة  ومخزن، 

للسداد.  أنظمة  وأفضل  خدمات،  نسبة  بأقل 

المشروع فكرة 





تصميم  عمالئها  لجميع  مصر  الرياض  تقدم 

توفر  حيث  الفاخرة  السكنية  الشقق  من  فريد 

باألدوار  الشقق  لجميع  واستوديو   حديقة 

بحديقة  ساكن  كل  يتمتع  وبذلك  المتكررة 

سعر  على  إضافية  تكاليف  أى  بدون  خاصة 

توفير مع  الشقق 

شقة لكل  خاص  واستوديو  ومخزن  جراج 
الشركات  أولى  من  مصر  الرياض  تعد  وبالتالي 

التصميمات  في  جديدة  ثورة  تطرح  التى 

تقديم  خالل  من  السكنية  للوحدات  المعمارية 

سكنية  وحدات  تنفيذ  في  المتميز  فكرها 

متكرر  دور  شقة  المستهلكين  أذواق  تناسب 

خاصة. بحديقة 

مــجــانــا واستديو  جنينة 





الجديدة،  القاهرة  ومستقبل  جديد  عمراني  امتداد  هو  الوطن  بيت   •

وهي  ومدينتي  الرحاب  مابين  الشرقي  الشمال  فى  يقع  حيث 

والقاهرة  الجديدة  اإلدارية  العاصمة  مابين  تربط  التي  المنطقة 

الجديدة.

الجنوب  ومن  السويس،  طريق  الشمال  من  يحده  الوطن  بيت   •

مثل: العمرانية  التجمعات  بأرقى  محاط  الشرق  ومن  زايد،  ابن  محور 

التسعين  طريق  الغرب  ومن  فيو"،  و"ماونتن  هيلز"  بالم  "كومباوند 

نادي  الجزيرة،  نادي  األهلي،  "النادي  النوادي  شارع  وطريق  الشمالي، 

بالتنيوم". ونادي  الجديدة،  القاهرة  "نادي  إلى:  باإلضافة  الشرطة" 

 - أدوار   ٣ و وأرضي  بيزمنت  عمارات  أحياء   ٨ من  الوطن  بيت  يتكون   •

كثافة  ذات  منطقة   - اإلجمالية  المساحة  من  فقط   ٪٥٠ على  البناء  يتم 

بها  وملحق  خضراء  مناطق  بها  منطقة  كل   - متوسطة  سكانية 

التسعين  شارع   - السويس  شارع  الرئيسية  محاوره  خدمات.  منطقة 

األوسطي. الدائري   - والجنوبي  الشمالي  زايد  ابن  محور   - الشمالي 

ليه تسكن في القاهرة الجديدة  ؟



خـــريــطـــة الـــقــاهـــرة الــجديـــدة



المشروع موقع 

يقع المشروع في الحي الثاني على بعد خطوات من طريق 
السويس وبالقرب من منطقة النوادي وأرقي المجتمعات 

العمرانية مثل: (كومباوند فيالت الشربتلي / القرنفل / وبالم 
هيلز وماونتن فيو).

عـــرض الشــــارع ٣٠ م باإلضــــافة إلى قربهـــــا مـــن منطقـــــة 
الخدمـــات والمناطـــق الخضــــراء.

الوطن بيت  مميزات 

• المــــوقــــع المركــــزي بيــن مـــــدينة الرحـــــاب ومـدينتـــي. •  
   موقعـــه المتمـــيز بالقـــرب من العاصـمـة اإلداريـــة 

   الجـــديدة. • مساحــــــات خضـــــــــراء ومنطقــــــــة
   خدمــــــات  متكاملــــة.

• قــربه مـــن منطقــــة الــنوادي مــــثل: 
   الـــــنادي  األهلـــــي  - بالتنيـوم - وادي دجلـــــة.

• يوجــد بهــا المـــدارس والجامعـــات األجنبــية باإلضافـــة إلـــى 
   المستشفـــيات الخاصــــة العريقــــة.

• شبكـــة طــرق داخلــية وخارجــية لتسهيل الوصـــول الســريع 
   للمحــاور الرئيسية وإلى أي منطقــة سكنية أخرى داخـل أو 

   خـارج التجمـــع الخامــــس.

الثاني الحي  مميزات 

• اطاللــــة علــــى شـــــارع التسعـــين الشمالـــى.
• قــربه مــن طريـق (مصــر - الســويس) الصحـراوى.

• قـربه مــن القاهـرة الجـديدة والعاصمــة اإلداريـة.
• أكــثر االحــــياء جاهـــزية مــــن البنيـــة التحتـــية.

 .ICITY خطوات من النادى األهلى و •



الـــمـــشـــروع مـــوقـــع 

��



واجهة معمارية بطراز مودرن  عصري تم 
مراعاة المزج بين عنصرّي الحجر والزجاج 

ليضيف روح الفخامه والرقي للواجهة
تم مراعاة كافة عناصر الجودة في التصميم 

كذلك أن يالئم المناطق السكنية الجديدة 
ويضفي إليها عاملّي الحداثة والرقي .

فـريـــــد تـصـمـيــم 





خدمات الموقع





إنتـــركــــــمكاميرات مراقبة

أمن وحراسةجراج لكل وحدة

بوابات الكترونيةمخازن



دش مركزىطفايات حريق

مــداخـــــل
رخـــام وجرانيــت

نظافة دورية للعقارمصاعد كهربائية

مــداخـــــل
بكـروت ذكـية



أرضــــــي وحـــــدات 



١٦١  م٢ أرضي + حديقة ٤٥ م٢ 

رسبشن                           ٥٫٧٥       ٦٫٣١ م
مطبخ                        ٢٫٦٠      ٣٫٣٠ م
نوم١  ٣٫٦٠       ٣٫٦٠ م
نوم٢  ٣٫٦٠       ٣٫٦٠ م
نوم ماستر           ٣٫٦٠          ٤٫٠٠ م
حمام ماستر    ١٫٧٠        ٢٫٦٠ م
   حمام رئيسي                ١٫٨٠        ٢٫٦٠ م
حمام ضيوف ١٫١٠        ١٫٦٧ م
طرقة ١٫١٠        ٦٫٤٠ م
تراس ١٫٤٥       ٣٫٠٦ م
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رسبشن                           ٦٫٣١       ٥٫٧٥ م
مطبخ                          ٢٫٦٠       ٣٫٣٠ م
نوم١  ٣٫٤٠       ٣٫٦٠ م
نوم٢  ٣٫٤٠       ٣٫٦٠ م
نوم ماستر              ٣٫٦٠          ٤٫٠٠ م
حمام ماستر    ١٫٤٠      ٣٫٢٢ م
   حمام رئيسي                ٢٫٣٠        ٢٫٦٠ م
  حمام ضيوف                            ١٫١٠         ١٫٩٧ م
ليفينج ٢٫٨٠       ٤٫٨٢ م

طرقة ١                        ١٫١٠       ٤٫٦٨ م
طرقة ٢                          ١٫٤٠        ١٫٤٢ م
تراس  ١٫٤٥       ٣٫٠٦ م
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x

١٨١ م٢  أرضي + حديقة ٥٥ م٢ 



رسبشن                           ٣٫٦٠         ٦٫٧٠م 
مطبخ                        ٢٫٦٠      ٣٫٢٢ م
نوم١  ٣٫٤٠       ٣٫٦٠ م
نوم٢  ٣٫٦٠       ٣٫٦٠ م
نوم ماستر                ٣٫٦٠          ٤٫٠٠ م
حمام رئيسي    ٢٫٢٨       ٢٫٤٨ م
   حمام ضيوف                ١٫٠٨      ٣٫٢٢ م
طرقة                                  ١٫٢٠        ٢٫٦٠ م
مدخل                                  ١٫٢٢       ٤٫٦٢ م
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١٤٢ م٢ أرضي + حديقة + ستوديو 





ستديو مجانـــــــــــــا مع شقتك



متكرر وحـــــدات 



١٨٣ م٢  متكرر + ستديو + حديقة 

رسبشن                           ٧٫٣٢        ٧٫٧٠ م
مطبخ                          ٢٫٦٠       ٣٫٦٠ م
نوم١  ٣٫٦٠       ٣٫٦٠ م
نوم٢  ٣٫٦٠       ٣٫٦٠ م
نوم ماستر              ٣٫٦٠        ٤٫٥٠ م
حمام ماستر    ١٫٧٠        ٢٫٦٠ م
   حمام رئيسي                ١٫٨٠        ٢٫٦٠ م
  حمام ضيوف                            ١٫١٠        ١٫٩٧ م

تراس  ١٫٤٠     ٣٫٣٨ م
طرقة                        ١٫١٠        ٦٫٤٠ م
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٢٠٣  م٢ متكرر + ستديو + حديقة

رسبشن                           ٧٫٣٢        ٧٫٧٠ م
مطبخ                          ٢٫٦٠       ٣٫٦٠ م
نوم١  ٣٫٤٠       ٣٫٦٠ م
نوم٢  ٣٫٤٠       ٣٫٦٠ م
نوم ماستر              ٣٫٦٠        ٤٫٥٠ م
حمام ماستر    ١٫٤٠     ٣٫٢٢ م
   حمام رئيسي                ٢٫٣٠        ٢٫٦٠ م
  حمام ضيوف                            ١٫١٠        ١٫٩٧ م
ليفينج ٢٫٨٠       ٤٫٨٢ م

طرقة٢  ١٫١٠        ١٫٤٢ م

تراس  ١٫٤٠     ٣٫٣٨ م

طرقة                        ١٫١٠       ٤٫٦٨ م
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١٥٦ م٢ متكرر + ستديو + حديقة

رسبشن                           ٤٫٨٠         ٦٫٧٠ م
مطبخ                        ٢٫٦٠       ٣٫٢٢ م
نوم١  ٣٫٤٠        ٣٫٦٠ م
نوم٢  ٣٫٦٠        ٣٫٦٠ م
نوم ماستر                ٣٫٦٠         ٤٫٥٠ م
حمام رئيسي    ٢٫٢٨       ٢٫٤٨ م
   حمام ضيوف                ١٫٠٨      ٣٫٢٢ م
طرقة                                  ٢٫٢٠        ٢٫٦٠ م
تراس                                  ١٫٠٨       ٣٫٠٨ م
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تمتع بإطاللة ساحرة من أعلى المدينة



رووف



استقبال ٤٫٨٢          ٦٫٠٠
مطبخ ٢٫٣٠       ٣٫٦٠
نوم١       ٣٫٤٠       ٣٫٦٠
نوم ماستر   ٣٫٦٠        ٤٫٥٠
حمام رئيسي  ٢٫٣٠        ٢٫٦٠
طرقة ١٫١٠         ٤٫٠٨

x
x
x
x
x
x

م
م
م
م
م
م

١٢١  م٢  رووف + ٥٦ م٢  رووف جاردن
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