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التطـورات الجـديدة داخل أشجار سيتي

ــو  ــى كل ماه ــا عل ــالع عمالئه ــركة بإط ــن الش ــُا م • حرص
جديــد بأشــجار ســيتي. نقــوم اآلن بأعمــال المشــايات 

والالندسكيب للعمارات من )135-131(
ــذ  ــم تنفي ــث ت ــبكات حي ــال الش ــركة بأعم ــوم الش ــا تق كم

مواسير الحريق أمام عمارة )11-8(
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ــل  ــارات داخ ــييد للعم ــاء والتش ــال البن ــتمر أعم • وتس
أشــجار ســيتي لتســليمها لمالكهــا حيــث جــاري العمل 
 )66-65-64-63( العمــارات  واجهــات  دهــان  فــي 
وتنســيق الممــرات ومواقــف الســيارات الخاصــة بهــذه 

المنطقة.

ــات  ــن واجه ــاء م ــى اإلنته ــل عل ــًا العم ــاري أيض • ج
الخاصــة  الســيارات  مواقــف  وتنفيــذ   )87( العمــارة 

بمالك وحدات العمارة )88(.
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• ومازلنــا فــي مراحــل اإلنتهــاء مــن أعمــال أعمــدة 
مأذنة المسجد وبياض الواجهات

ــب  ــا بتركي ــد قمن ــاء فق ــال الكهرب ــبة ألعم ــا بالنس • أم
واختبار عدد 3 كشافات حربة بين عمارة 8 و ٩.

• كمــا قمنــا باختبــار وتســليم عــدد )٢6( عمــود إنــارة 5.٢ 
م بين عمارات 5٢ - 6٠ .

• وتــم تركيــب واختبــار عــدد 1٢ كشــافات حربــة بيــن عمــارة 
7 و 8 و٩.
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• ويستمر العمل بالطريق الرئيسى أمام المسجد.
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 استكمال أعمال التسليمات بالعمارات أرقام 1، ٢، 3، 4، 5، 6، 7، 8، ٩، 71، 74، 7٩، 88، 131، 13٢، 133، 134، 135، 
136، 137 و 138 بإجمالي عدد ٢1 عمارة تحت التسليم بإجمالي عدد الوحدات 66٠ وحدة، المباع منها 573 وحدة، 

تم التسليم حتى اآلن 363 وحدة وجاري تسليم البقية.
 جاري االنتهاء من عمارات أرقام 1٠٠ ، 1٠٢ ، 1٠3 ، 1٠4 ، 1٠5 ، 1٠6 بإجمالي عدد 6 عمارات و بدأ التسليم الفعلي 

لبعض الوحدات بها بإجمالي عدد 14 وحدة حتى اآلن.
 إجمالي عدد الوحدات التي تم تسليمها بكامل المشروع حتى اآلن عدد 717 وحدة.

دعـونـا نـرحـب بالسكان الجدد

  تسليمات شهري فبراير  و مارس ٢٠1٩

السادة المالك الكرام،
حفاظًا منا على الشكل العام للمشروع، شاكرين تعاونكم المسبق بشأن المواد التي يتم السماح بها أثناء 

التشطيبات والتي تحتاج إعتماد من المكتب الفني وهي كالتالي:
   الخرسانة         الحديد بكل أشكاله )حديد تسليح- حديد قطاعات(

   القطاعات الخشبية ذات األبعاد الكبيرة    الدهانات الخارجية.

ولكم جزيل الشكر على تعاونكم حفاظا على المظهر العام للمشروع.

رقم الشقةالدوررقم العمارة

1٠5األول1

3٠3الثالث3

4
1٠4األول

3٠1الثالث

5

6األرضى

1٠3األول

3٠4الثالث

4٠3الرابع

1٠5األول6

5٠3الخامس57

٢٠3الثانى74

1٠4األول 79

4٠3الرابع135
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أماكن منتزهات قريبة من أشجار سيتي 

المستكشفون الصغار -مول مصر
تليفون: 16002 

فنتوبيا -مزار مول - الشيخ زايد
تليفون: 01019227999

نايت مير اسكيب - داخل الجزيرة بالزا مول
تليفون: 01066333342 

دار أوبرا مصر - الحي المتميز محور 26 يوليو 6 أكتوبر
تليفون: 01094444275 

مجمع سينمات جالكسي - مول العرب
تليفون: 38260136

 ماجك بالنت – مول مصر 
بيلى بيز   تليفون: 19226

سينما IMAX تليفون: 01020020033 
ولمعرفة االفالم المعروضة اضغط هنا

http://plaza.elcinema.com/ar 
تيفولى دوم زايد تليفون: 01155988784

سينما دريم الند  تليفون: 38553217
دريم بارك تليفون: 19355

المدينة االستكشافية تليفون: 38363953  -  3836392
سكي مصر داخل مول مصر  تليفون: 01000257509
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عرض مطعم بالدينا.
  خصــم 15% علــى إجمالــي الشــيك فــي فــرع فــالج 

مول »دريم الند«
  ابتداء من 1 يناير ٢٠1٩ حتى 31 ديسمبر ٢٠1٩

  الخصــم ســاري علــى جميــع طلبــات الدليفــري و التيــك 
أواي

ــر  ــجار« للمدي ــم »أش ــر إس ــرض اذك ــى الع ــول عل   للحص
المسئول داخل الفرع

  للحجز اتصل عاى ٠1٢٢88٩٩77

عروض خاصة لسكان أشجار سيتي 

عرض مطعم سالمنكا.
 خصــم 15% علــى إجمالــي الشــيك فــي 

فرع فالج مول »دريم الند«
ــمبر  ــى 31 ديس ــر ٢٠1٩ حت ــن 1 يناي ــداء م  ابت

٢٠1٩
طلبــات  جميــع  علــى  ســاري  الخصــم    

الدليفري و التيك أواي
  للحصــول علــى العرض اذكر إســم »أشــجار« 

للمدير المسئول داخل الفرع
 للحجز اتصل عاى ٠1٢٠4٩٩٩٩36

عرض مطعم برجر فاكتوري.
ــرع  ــي ف ــيك ف ــي الش ــى إجمال ــم 1٠% عل  خص

فالج مول »دريم الند«
 ابتداء من 1 يناير ٢٠1٩ حتى 31 ديسمبر ٢٠1٩

  الخصــم ســاري علــى جميــع طلبــات الدليفــري 
و التيك أواي

ــجار«  ــم »أش ــر إس ــرض اذك ــى الع ــول عل   للحص
للمدير المسئول داخل الفرع

 للحجز اتصل عاى ٠1٢٢1٠11٢٢٢

S e a f o o d  R e s t a u r a n t
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عرض لسكان أشجار سيتي من ازبكية ديليفري
خصم 15% على كل كتب األطفال والكبار.

 لطلب الكتاب أدخل على الصفحة
                          www.facebook.com/azbakeya.delivery 

www.instagram.com/azbakeya.delivery أو
 بعــد اختيــار الكتــاب أكتــب كلمــة "أشــجار" لتحصــل 

على الخصم 
 ســتصلك رســالة بموعــد تســليم الكتــاب والســعر بعــد 

الخصم 
 الدفع عند االستالم

تقدم سلسلة مطاعم ميدان الشام لألكالت الشامية 

خصم 5 % على كافة الطلبات بمجرد ذكر إسم "أشجار" 

في أي فرع من الفروع التالية:

  الشيخ زايد: 

   مول ٢  بفرلي هيلز بجوار صيدلية أبو على 

   تليفون: ٠11٠٠818٠63 / ٠11٠٠818٠64 / ٠1٠3٠5٢٠15٩

 6 أكتوبر: 

  الحي السابع ، سنتر األردنية ٢ 

  تليفون: ٠1٠64533558 / ٠11٢56٠5777

ميدان الشام
للمأكوالت الشامية

Shamiya Foods

ــاص ٢٠%  ــم خ ــان خص ــن حي ــل إب ــلة معام ــدم سلس تق
ــر  ــة مص ــل جمهوري ــة داخ ــل الطبي ــة التحالي ــى كاف عل
العربيــة بمجــرد ذكــر إســم "أشــجار" فــي أي فــرع مــن 

الفروع التالية:

الشيخ زايد، 6 أكتوبر، المهندسين، فيصل، الزمالك

عرض كيكيريا.
 خصــم 1٠% علــى طلبــات الكيــك، كاب كيــك، كوكيــز 

وطلبات أعياد الميالد 
  ابتداء من 1 يناير ٢٠1٩ حتى 3٠ يونية ٢٠1٩

oللحصــول علــى العــرض اذكــر اســم »أشــجار« فــي 
رسالة على صفحة الفيس بوك او عند االتصال

  لينك صفحة الفيس بوك:

 للطلبات اتصل  على ٠1٢٢3588٩34
facebook.com/Cakeria.Cake
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  ديكور وأفكار

  أكالت سريعة التحضير

  وصفات وحيل

  
 
 
 
 

https://bit.ly/2ClInnw
https://bit.ly/2FzRzbc
https://bit.ly/2FvN3v5
https://bit.ly/2RxRU5s
https://bit.ly/2HcyvSI
https://bit.ly/2HpmZTY

  
 
 
 

https://bit.ly/2NxjU6Z
https://bit.ly/2INNSOq
https://bit.ly/2MicocE
https://bit.ly/2LC8PN3
https://bit.ly/2xa0fTd
https://bit.ly/2ARfCz0
https://bit.ly/2rZYzGo
https://bit.ly/2RWqjdG

  
 
 

https://bit.ly/2TUJ3re
https://bit.ly/2P5vyCe
https://bit.ly/2FCAuND
https://bit.ly/2QQV2Eb
https://bit.ly/2S7cUMA
https://bit.ly/2SVXdIw

الروابط
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اآلن يمكنك شراء وإستالم وحدتك في أشجار سيتي في قلب 6 أكتوبر، 
فقط إدفع 3٠% وإستلم وحدتك وقسط الباقي على 4 سنوات

أرقام هامة

  مكتب إدارة أشجار سيتي عمارة 56 شقة رقم 1
  للتواصل مع إدارة عالقات العمالء للرد على جميع 

استفساراتكم يرجى االتصال على 161٢4  أو عن 
طريق البريد االلكتروني

client.relations@igi-realestate.com   
 ميني ماركت أشجار سيتي

٠1٠6٠٢٩٩٠٠6 -٠1٢٠1٩37٠٠٢   
  مكتب بريد سوق الجملة 38554٢٢٩

  صيدلية د. أحمد عبيد ٠1٠٠3335٩15

 صيدلية د. هايدي ٠1٢8٠86866٩
 سيتي كلينيك حدائق األهرام ٠1٠٠377٩314

 ٠1٢٢1٩484٢4  Pet Lovers Clinic  عيادة بيطرية 
 شكاوي الكهرباء   1٢1

 شكاوي المياة  1٢5
 النجدة  1٢٢ 

 االسعاف 1٢3
 المطافي  18٠

 طوارئ الغاز  1٢٩
 خط نجدة األطفال 16٠٠٠

العدد # 13  فبراير ٢٠1٩


