
ديكور حيل ذكية إلستغالل المساحات الضيقة
 

https://www.youtube.com/watch?v=ih6coH5Ij4w

اكالت سريعة التحضير

 https://www.youtube.com/watch?v=ydCJwOww2CQ
https://www.youtube.com/watch?v=muH9cAujong
https://www.youtube.com/watch?v=5pZVFLAaAqQ
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 تابعونا على صفحتنا فسنقوم بنشر   
     سلسلة من األسئلة واألجوبة الهامه لكم

أرقام هامة
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تم اإلنتهاء من التصاريح 
الالزمه لدخول المياه 

العموميه بقطر 10 بوصه كما 
تم اإلنتهاء من أعمال قطع 
المياه والربط على الشبكه 

الحكوميه للمدينه وجارى 
األعمال المدنيه الخاصه 

بغرفة المحابس الرئيسيه 
وتركيب عداد اإلستهالك.

تم أخذ موافقة شركة 
سوميد على أعمال الزراعة 

وتطوير مدخل مشروع أشجار 
سيتى ومن المتوقع البدء 

فى التنفيذ خالل فبراير 2018

تم وصول المعدات الخاصة 
بمحطة المعالجة للصرف 

الصحى للمشروع وانتهاء 
اجراءات التعاقد لبدء تنفيذ 
المحطة اعتبارا من مارس 

2018

تم إطالق التيار الحكومى 
بالمحول المغذى للعمارات 

Gaura نموذج

 تم اإلنتهاء من تنفيذ أسوار
 العمارات لنموزج سيدار

 بالتزامن مع انتهاء تشطيب
وتسليم الوحدات

 سيتم تسليم العمارات ارقام 
 8 ، 9 ، 79 و 88 لمالكها فى

مارس 2018

التطورات الجديدة
داخل أشجار سيتى 

 ليلي خالد أحمد - خالد ماجد
 عبداللطيف - كريم ماجد عبد

 اللطيف – استالم
يناير 2018

 زاهر حسين محمد اسماعيل –
استالم يناير 2018

 أحمد نصر الدين محمد
 محمود األشقر – استالم يناير

2018

 عبد الرحيم عوض فارس –
استالم يناير 2018

دعونا نرحب
 بالسكان الجدد 

سينما دريم الند
تليفون   38553217  

دريم بارك
تليفون  19355 

المدينة االستكشافية
تليفون 38363953-3836392

  سكي مصر داخل مول مصر
تليفون  01000257509

اماكن متنزهات 
قريبة من أشجار سيتى 

أماكن التسوق
 القريبة من أشجارسيتى 

الجديد من شركة 
اى جى اى العقارية 

 جارى البدء فى عمل
 الدراسات الميدانية الخاصة

 بالمناطق الخدمية وتشتمل
 على المنطقة اإلدارية/

 المنطقة الطبية / منطقة
 المطاعم باإلضافة الى

 منطقة 3 والمخصصة
 للخدمات اليومية

 جارى اعتماد المخطط
 المعدل لمشروع أشجار

 سيتى والذى سيشمل على
Acacia زيادة فى عدد نمازج      

  و               وذلك بناء على
الطلب المستمر عليهم
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Issue -1

Evodia

مول مصر : طريق الواحات 
6 اكتوبر

تليفون 01024444482

هايبر وان: الشيخ زايد 
6 اكتوبر

تليفون   16404


