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أراضـــــــــــي المشـــــــــاريع مملـــــــــــوكه بالكامـــــــــــــل للشركـــــــــــــــــة.

يتم البـــناء على النســــبة القانونــية مـــن الجهــــاز وبـدون مخالفـــات.

الشركــــــــة الوحــــــيدة الـتي تقـــــدم لكــــل شقـة اسـتوديو هـدية وحـديقة خاصـة.

كــــــل المشروعــــــات بهــــــــا دش مركـــــــزي وإنتركـــــــــم لجمـــــــــيع الوحـــــــــدات.

نتمـــيز بتصمـــــيم جراجـــــــات فندقـــــية «جــــــــراج لكــــــل وحــــــــــدة سكـــــــــنية».

نتمـــيز باخــتيار المشروعـات التي تقع على الشوارع الرئيسية، إطالالت الوحدات 

 على الشــوارع الرئيســية والمساحـــات الخضــــراء المخصصــــة لكـــــل مشـــــروع.

نتمـــيز بتصمـــــيم أفضـــــــل الواجهــــــــات والمداخـــــــــل فـــي بــيت الوطــــــــــــن.

تتمـــيز المشـــروعات بتشطــيب رائع للواجهــات والمداخـــل من الرخـــام الفاخـــر.

أفضـــل تصمـــيم داخلــــي فـي بيت الوطـــــن واستغـــالل أفضــــل للمســاحـات.

كــــل المشـــروعـــات السكــنـية ملحـــــق بهـــــا أمـــــــــاكن لألمــــــــن والحـــراسة.

كهربـــائـــــــــــــيـــة. مـــصاعـــــــــــد  الـــمشـــــــــــاريع  بجمــــــــــيــع  يوجــــــــــــد 

الـــــمشــــــــاريـــــع. لــــكـــــل  الـزمـــــني  الجــــــدول  تنفــــــــيذ  فــــي  الدقــــــة 

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

لیه الر�ض مرص ؟





 التجمع الخامس هو أكبر وأرقى تجمع سكنى بالقاهره

 الجديده والتى تعد أكبر المدن الجديده فى محافظة

 القاهرة – تتكون القاهرة الجديده من عدة تجمعات

 سكنية أكبرهم التجمع الخامس والتجمع األول والتجمع

الثالث

 يتميز التجمع الخامس بالهدوء وانخفاض الكثافة السكانية

 "أرضى وأربعه أدوار فقط" - وذلك بفضل التقسيم

 والتخطيط الممتاز بالمقارنة مع بقية أحياء القاهرة وتتميز

أيضا بوجود عدد كبير من الجامعات والمدارس الدوليه

 من أهم معالم القاهرة الجديدة: أكاديمية الشرطة، كايرو

 فيستفال سيتي، داون تاون مول، والجامعة االمريكية

 والجامعه األلمانيه. ويمكن الوصول للتجمع الخامس من

 المحاور الرئيسيه كالطريق الدائري وطريق السويس

 وطريق السخنة وقربها من العاصمة االدارية ومدينة

.المستقبل ومدينتى

لیه �سكن يف
 القاهرة اجلدیدة 
التجمع اخلامس





ممزيات ام�داد الرنجس
 يطل على النرجس عمارات و الجامعه األلمانيه وحى الدبلوماسيين 

  خـــطـوات مــن شـــارع التسعـــين الجنوبى ومــحور طــلعت حــرب 

 قــربه مـــن منطقــــة الخدمــات واشـــهــر الــمــوالت الــعالــــمية 

أحــــدث تـــصــميم لــشبكـــة الـــطــرق الــــداخلــيـــة والخــــارجــيـــة

يتوسط حى النرجس مــجموعه من الـمستشفيات والمـــدارس   

 والجامعات الدوليه 





 يقع المشروع فى منطقة التجمع الخامس - منطقة النرجس حيث  تتكون منطقة  النرجس

 من ٨ مناطق حيث تم تخطيط منطقة امتداد النرجس حديثا-  وتعتبر النرجس الجديده "الغابه

 المتحجرة سابقا " عاصمة للتجمع الخامس وذلك لما تتميز به من موقعها الجغرافى فهى

 على بعد خطوات من مسجد فاطمة الشربتلي وأمام الجامعه األلمانية وحى الدبلوماسيين

 وعلى بعد خطوات من شارع التسعين الجنوبى وبالقرب من منطقة النوادى وفندق تيوليب

 النرجس باالضافة الى محور طلعت حرب الذى يربط بين طريق العين السخنه وشارع

 التسعين الجنوبى. عـــرض الشوارع الرئيسية ٢٠ م باإلضــــافة إلى قربه مـــن منطقـــــة

 الخدمـــات والمناطـــق الخضــــراء.من منطلق الدور المجتمعي لنا تجاه الوطن لم نفكر فقط

 في تطوير المنشآت العمرانية، بل امتد دورنا المجتمعي في توفير كافة السبل والوسائل

 لراحة ورفاهية عمالئنا، وذلك من خالل قيامنا بتطوير وتجميل أهم ميادين القاهرة الجديدة،

 بداية من امتداد ميدان فاطمة الشربتلي وحتى مدينة النرجس الجديدة بما يقرب من ١٠٠٠ متر

من أعمال التطوير والتجميل

موقـع املرشوع 

 ممزيات املرشوع
  ارضى وثالثه ادوار شقتين فى الدور فقط                                     

 يطل على شارع اتجاهين                    ناصية    



  ارضى وثالثه ادوار شقتين فى الدور فقط                                     

 يطل على شارع اتجاهين                    ناصية    
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 نقدم فى الرياض مصر أفضل الخدمات والتى توفر اقصى درجات الرفاهية والراحه لكل قانطي وحداتنا السكنية

حيث قمنا باختيار خدمات المشروع بعنايه فائقه لتلبي احتياجات عمالئنا الكرام

�دمات املرشوع





جممتع امن
 نسعى دائماً لتوفير األمن والحراسة داخل المشروع على مدار الساعة، عن طريق تركيب  أحدث كاميرات

 المراقبة وأنظمة ذكية على بوابات المشروع باالضافة الى توفير أنظمة األمن والسالمه فى كافة ارجاء

 المشروع

جممتع راق
 حرصاً منا على توفير الرفاهية الالزمة لكل عمالئنا نعمل على توفير احدث األنظمه من خالل أنظمة الدش

.المركزي وانظمة االنتركم ليضمن الحياه المثالية لكل افراد االسره

جممتع ذىك 
 نحرص على توفير أماكن مخصصة للسيارات لكل الوحدات تعمل بأنظمة الكروت الذكية للمداخل والمخارج

.لسهولة دخول وخروج السيارات





الـدور
األريض 





2نموذج أرضي 153م + حديقة 70 م 2

 اســـــتـــقبــــــــــال   

حـــــــــــــمــــــــــــام

 مــــــــطبـــــــــــــــخ

 غرفة نوم رئيسية

 نــــــــــــــــــــــــــــوم

نــــــــــــــــــــــــــــوم

تــــــراس امــــامي

تـــــراس خــلـــفي

 طرقة توزيع الغرف

 طرقة توزيع الغرف الداخلية

٧٫٥٠ X ٤٫٢١

٢٫٤٨ X ١٫٨٠

٣٫٦٠ X ٢٫٤٠

٤٫٥٠ X ٣٫٦٠

٣٫٦٠ X ٣٫٦٠

٤٫١٤ X ٣٫٤٧

١٫٢٠X ٤٫٣٩

١٫٠٥ X ٢٫٣٦

١٫١٠ X ٣٫٧٨

١٫١٢ X ١٫٢٦





الـدور
املتكرر





162م   متكرر نموذج

 اســـــتـــقبــــــــــال   

 مــــــــطبـــــــــــــــخ

  حمام اســتــقبال

 غرفة نوم رئيسي

 نــــــــــــــــــــــــــــوم

 نــــــــــــــــــــــــــــوم

 حــــمــــــــــام غرف

 تــــــــــــــــــــــــراس

طــرقــة تـــوزيـــع

طــرقــة المـدخل

٨٫٥١ x ٤٫٢٥ 

٤٫١٤ x ٢٫٢٥ 

٢٫٤٨ x ١٫١٠ 

٤٫٣٠ x ٣٦٠ 

٣٫٦٠ x ٣٫٦٠ 

٣٫٦٠ x ٣٫٦٠ 

٢٫٤٨x ١٫٨٠ 

١٫٦٢ x ٣٫٢٤ 

١٫١٠x٤٫٦٠

١٫٥٤ x ١٫١٠  
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159م   متكرر نموذج

 اســـــتـــقبــــــــــال   

 طـــــرقة مــــدخل

 مــــــــطبـــــــــــــــخ

  حمام اســتــقبال

 غرفة نوم رئيسي

 نــــــــــــــــــــــــــــوم

 نــــــــــــــــــــــــــــوم

 حـــمــــام رئـــيسي

 طــــرقة تــــوزيــع

 تــــــــــــــــــــــــراس

طــــــرقـــة غـــرف

طــــــرقــة داخلية

٧٫٣٠ X ٤٫٢١ 

١٫١٠ X ١٫٥٤ 

٤٫١٤ X ٢٫٢٥ 

٢٫٤٨ X ١٫١٠ 

٤٫٥٠ X ٣٫٦٠ 

٣٫٦٠X ٣٫٦٠ 

٣٫٦٠X ٣٫٦٠ 

٢٫٤٨ X ١٫٨٠ 

١٫١٠ X ٤٫٨٦ 

٤٫٢١ X ١٫٤٠ 

١٫١٢X ١٫٨٠

١٫٢٦ X ١٫١٢  
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رووف





رووف

٣٫٧٧x مـــطبــخ  ٢٫١٨ 

٢٫٤٨ x حــــمــــام  ١٫٦٠ 

٣٫٣٥ x غرفة نوم  ٣٫٦٠ 
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