
بيلى بيز تليفون: 19226

IMAX سينما
تليفون: 01020020033 

ولمعرفة األفالم المعروضة 
إضغط هنا

http://plaza.elcinema.com
/ar

تيفولى دوم زايد 
تليفون: 01155988784

سينما دريم الند
تليفون: 38553217

دريم بارك تليفون: 19355

المدينة اإلستكشافية 
تليفون: 38363953-3836392

سكي مصر داخل مول مصر  
تليفون: 01000257509

بالنسبة للمسجد تم اإلنتهاء من أعمال:
    مباني الدور األرضي المرتفع واألول والدروه للمسجد 

مباني القباب واألرشات لصحن المسجد والمداخل 
وجاري العمل في أعمال مباني البدروم

جاري تأسيس شبكات الالند اسكيب الخاصة بمنطقة عمائرمن ١ الى ١١
بعض الصور من أعمال الالنداسكيب 

https://bit.ly/2seplLo
https://bit.ly/2sn69dE
https://bit.ly/2smzoNJ
https://bit.ly/2ITUgmJ
https://bit.ly/2JdS0df

https://bit.ly/2LDCrKt
https://bit.ly/2H0jFcG
https://bit.ly/2JdaISA
https://bit.ly/2kyp69K
https://bit.ly/2LDjOXb
https://bit.ly/2L5iFpU

الروابط 

أرقام هامة

5

لمزيد من المعلومات عن اشجار 
سيتى برجاء االتصال  16124 

Email
client.relations@igi-realestate.com 

مكتب بريد سوق الجملة
تليفون: 38554229

صيدلية د. أحمد عبيد
تليفون: 01003335915

صيدلية د. هايدى
تليفون: 01280868669

سيتي كلينك حدائق األهرام
تليفون: 01003779314

عيادة بيطرية
Pet Lovers Clinic
تليفون: 01221948424

شكاوى الكهرباء: 121

شكاوى المياه: 125

النجدة: 122

اإلسعاف: 123

 المطافى: 180

طوارئ الغاز: 129

خط نجدة األطفال: 16000
 تابعونا على صفحتنا فسنقوم بنشر   

     سلسلة من األسئلة واألجوبة الهامه لكم

Newsletter

التطورات الجديدة
داخل أشجار سيتي 

دعونا نرحب
بالسكان الجدد:

أماكن التسوق
 القريبة من أشجارسيتى 
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Issue -5

مول العرب
تليفون: 19226 

سبينيس مول العرب
تليفون: 16005 

اوتليت مول
تليفون: 01201810111

مول مصر طريق الواحات
6 اكتوبر

تليفون: 01024444482
هايبر وان الشيخ زايد

6 اكتوبر
تليفون: 16404
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اماكن متنزهات 
قريبة من أشجار سيتي 

تسليمات شهر مايو ٢٠١٨

تسليمات شهرى يونيو و يوليو ٢٠١٨

عمارة رقم ٥ الدور األرضى  شقة ٤ 

عمارة رقم ٥٤ الدور ١ شقة ١٠٦ 

عمارة رقم ١ الدور ٥ شقة ٥٠٦ 

عمارة رقم ٨ الدور ٥ شقة ٥٠٧ 

عمارة رقم ٥٣ الدور ٤ شقة ٤٠٤ 

عمارة رقم ٨ الدور األرضى  شقة ٨ 

عمارة رقم ٨٨ الدور األرضى  شقة ٤ 

عمارة رقم ٢ الدور ٤ شقة ٤٠٦ 

عمارة رقم ٤ الدور ٣ شقة ٣٠٤ 

عمارة رقم ٩ الدور األرضى  شقة ٤ 

عمارة رقم ٢ الدور ٣ شقة ٣٠٤ 

عمارة رقم ٢ الدور ٣ شقة ٣٠٢ 

عمارة رقم ٩ الدور ٥ شقة ٥٠٦ 

عمارة رقم ٢ الدور ١ شقة ١٠٤ 

عمارة رقم ١٣١ الدور ٢ شقة ٢٠٢ 

عمارة رقم ٨ الدور ٢ شقة ٢٠٤ 

عمارة رقم ٧ الدور ٢ شقة ٢٠٥ 

عمارة رقم ٣ الدور األرضى  شقة ٥ 

عمارة رقم ٨٨ الدور ٢ شقة ٢٠٥ 

عمارة رقم ٥ الدور ٢ شقة ٢٠١ 

إستكمال أعمال تسليمات الوحدات السكنية بالعمارات أرقام 
٨٨-٧٩-٧٤-٧١-٩-٨-٧-٦-٥-٤-٣-٢-١ بإجمالي عدد ( ٤٦٨ ) وحدة سكنية وتم التسليم 
الفعلي لعدد (١٤٧) وحده سكنية وذلك بعد إنتهاء كافة أعمال الشركة من أعمال 

توصيل الشبكات والمرافق لتلك العمارات ومستمرين فى أعمال تمهيد وتسوية 
شبكة الطرق الرئيسية لتلك العمارات وصوال لطبقة أساس الطرق

إستكمال أعمال تسليمات الوحدات السكنيه بالعمارات أرقام  
١٠٠-١٠٢-١٠٥-١٠٦-١٣١-١٣٣-١٣٢-١٣٤-١٣٥-١٣٦-١٣٧-١٣٨ بإجمالى عدد ( ٢٨٨ ) وحده 
سكنيه والتسليم الفعلى لعدد ( ٢١ ) وحده سكنيه وذلك بعد إنتهاء كافة أعمال 

الشركه من أعمال توصيل الشبكات والمرافق لتلك العمارات وجارى أستكمال أعمال 
تمهيد وتسوية شبكة الطرق الرئيسية لتلك العمارات وصوال لطبقة أساس الطرق

ديكور وأفكار

اكالت سريعة التحضير

https://bit.ly/2IWRltw
https://الit.ly/2xkMDVd 
https://bit.ly/2L3s69n

https://bit.ly/2IUznMk
https://bit.ly/2ITftRT

https://bit.ly/2IZKEqH

وصفات وحيل

من المنتظر أن يتم تجديد الميني ماركت 
المؤقت بالكارفانن وذلك بزيادة أنواع البضائع 

األساسيه  ووضع ثالجة أجبان 

تم اإلنتهاء من صب القواعد المسلحه 
ألساسات عمارة رقم ٦١

تم اإلنتهاء من صب القواعد العاديه و 
جاري العمل في نجارة القواعد 

المسلحة لعمارة رقم ٦٢

جاري أعمال بياض الدور الخامس 
باإلضافة العمال بياض واجهات العمارة 

٦٣

تم إنهاء أعمال بياض الدور الرابع 
وجاري العمل في أعمال بياض 

واجهات لعمارة ٦٥

تم اإلنتهاء من أعمال بياض الدور الرابع 
عمارة ٦٦

جاري العمل في أعمال مباني 
العمارة ٨٠

أعمال الالندسكيب

نحن بصدد اإلنتهاء من أعمال الدراي 
ميكس الواجهات للعمارة ٨٧

جاري اإلنتهاء من أعمال الدراي 
ميكس لواجهات العمارات ١٠٣ و ١٠٤ 

وأعمال تركيب سيراميك حوائط عمارة 
١٠٤ وذلك لألدوار الرابع والخامس

العمل في مرحلة تركيب كريتال 
واجهات عماره ١١٩

مستمرون فى أعمال البياض الداخلي 
وبياض واجهات العماره ٨٦

تم االنتهاء من صب أعمده الدور 
الخامس لعمارة رقم ٨٢

صورة من أعمال دهانات دراي ميكس 
لواجهات عمارة رقم ١١

تم اإلنتهاء من صب سقف  الدور األول 
جناح ٢ وجناح ٣ وصب ٥٠٪ من أعمده 

الدور األرضى لعمارة رقم ١٢ 

تم اإلنتهاء من صب أعمده  الدور الرابع 
جناح ٢ و الدور الخامس جناح ٣ و 

اإلنتهاء من صب سقف  الدور الرابع 
جناح ١ و جاري العمل في أعمدة 

الخامس لعمارة رقم ١٣  

تم اإلنتهاء من مباني الدور األول 
وبداية أعمال الدهانات له مع 

اإلستمرار في أعمال المباني للدور 
الثاني والثالث كما تم اإلنتهاء من صب 

سقف  الدور الخامس جناح ٢ وجناح ٣  
وجاري العمل في أعمدة الدور 

الخامس للعمارة ١٥

تم اإلنتهاء من صب الخرسانه العادية 
لألساسات لكامل العمارة  رقم ١٦

جاري العمل في أعمال مباني الدروه 
واألدوار الرابع والخامس للعمارة ١٠

تم اإلنتهاء من عمل حديقة 
األطفال على مساحة ١٠٠ متر 

وعمل سور خشبي حول 
الحديقه

تأسيس شبكة تغذية الكهرباء الخاصة وصناديق توزيع الخاصة بتغذية 
كهرباء وعمل األختبارات االزمة لها بعمائر

  ١, ٢, ٣, ٤, ٥, ٦, ٧
٨, ٩, ١٠, ١١

١٣١, ١٣٤, ١٣٦, ١٣٧

تركيب أعمدة األنارة 
     تم تركيب عدد ٩ عمود انارة بمنطقة عمائر ٨, ٩, ١٠, ١١.

     تم تركيب عدد ١٠ عمود انارة بمنطقة عمائر ١, ٢, ٣, ٤, ٥, ٦, ٧ 

بالجزيرة الوسطى ومداخل العمائر ٨, ٩, ١٠, ١١
مداخل العمائر ٢ و ٣ و ٧ و ٦

أعمال الكهرباء

البدء فى تنفيذ أعمال شبكة التليفونات الفرعية




