
ديكور وأفكار
https://www.youtube.com/watch?v=C-

GVg1xwBJks
https://www.you-

tube.com/watch?v=8dm8H-Sl3Bk
https://www.you-

tube.com/watch?v=8bsJls7SQgA

أكالت سريعة التحضير
https://www.you-

tube.com/watch?v=W0t-wwWo_zY
https://www.you-

tube.com/watch?v=8ITF5O0EcIQ
https://www.you-

tube.com/watch?v=23iGj5m0hMQ

https://www.you-
tube.com/watch?v=e2pkt8isgGE

-https://www.yout
ube.com/watch?v=dfR_LdA3fPI

الروابط 

 لمزيد من المعلومات برجاء
 اإلتصال 16124

Email
client.relations@igi-realestate.com 

مكتب بريد سوق الجملة
تليفون: 38554229

صيدلية د. احمد عبيد
تليفون: 01003335915

صيدلية د. هايدى
تليفون: 01280868669

سيتي كلينك حدائق االهرام
تليفون: 01003779314

عيادة بيطرية
Pet Lovers Clinic

تليفون: 01221948424

      شكاوى الكهرباء: 185

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

أرقام هامة
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Newsletter

جارى اإلنتهاء من أعمال 
الشبكات لعمارات 131-138 

وهى:
شبكة الكهرباء - شبكة 

التغذية بالمياة - شبكة الرى 
الرئيسية - شبكة الصرف 
الصحى – شبكة الطرق 

لمرحلة التمهيد والتسوية 
وربطها على الشبكة 

الرئيسية للمشروع

نحن بصدد إخالء المنطقة 
اإلدارية الخاصة بإدارة 

المشروع بجوار البوابة 
تمهيدا لبدء أعمال تخطيط 

المنطقة التجارية الخاصة 
بتوفير بعض الخدمات لعمالء 

المشروع

أعمال أسوار العمارات من 1 
الى 9 (منطقة التسليمات)

تم تنفيذ أسوار فصل 
العمارات تمهيدا وتزامنا مع 
أعمال تسليم الوحدات بتلك 
المنطقة (مخطط تسليمات 

مارس 2018) وفصل تلك 
المنطقة عن مناطق العمل 

(اإلنشاءات) لتوفير 
الخصوصية للسادة العمالء

قريبا يتم االنتهاء من 
أعمال الموقع العام 

للمناطق المحيطة 
بالعمارات ألعمال

 Hardscape 

التطورات الجديدة
داخل أشجار سيتى 

عمارة رقم 100 الدور األرضى 
شقة 2 - تسليم فبراير

عمارة رقم 131 الدور األرضى 
شقة 4 - تسليم فبراير

عمارة رقم 52 الدور 5 شقة 
505 - تسليم فبراير

عمارة رقم 106 الدور 3 شقة 
301 - تسليم فبراير

عمارة رقم 8 الدور 2 شقة 
201 - تسليم فبراير

عمارة رقم 88 الدور 3 شقة 
303 - تسليم فبراير

عمارة رقم 9 الدور 1 شقة 
104 - تسليم فبراير

عمارة رقم 106 الدور األرضى 
شقة 4 - تسليم فبراير

عمارة رقم 8 الدور 5 شقة 
504 و 505  - تسليم فبراير
عمارة رقم 1 الدور األرضى 

شقة 4 - تسليم مارس
عمارة رقم 2 الدور 5 شقة 

505 - تسليم مارس

دعونا نرحب
بالسكان الجدد لشقق:

بيلى بيز تليفون: 19226

IMAX سينما
تليفون: 01020020033 

ولمعرفة األفالم المعروضة 
إضغط هنا

http://plaza.elcine-
ma.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

اماكن متنزهات 
قريبة من أشجار سيتى 

أماكن التسوق
 القريبة من أشجارسيتى 
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Issue -2

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

لكل من  تم التواصل معه من خالل التليفون، 
خطاب او email ان يتفضل بالحضور لمعاينة 

وحدتة و إنهاء إجراءات اإلستالم علمًا بأن عدد 
المبانى الجاهزة للتسليم حتى 1/3/2018 

هى 18 مبنى بإجمالى عدد 576 وحدة وذلك 
بالنسبة للعمارات التالية: 

- من عمارة 52 الى عمارة 60 
- من عمارة 75 الى عمارة 78 

- عمارات 8، 9، 74، 79، 88  

ASHGAR CITY

سيتيأشجار

تنفيذ أعمال الموقع العام لمدخل 
المشروع الرئيسي وتتضمن:

أعمال التسويات الترابية للوصول 
لمناسب الزراعة

أعمال شبكة كهرباء إنارة الموقع 
العام للمدخل

أعمال شبكة الرى لزراعة الموقع 
العام

أعمال التسويات الترابية الخاصة 
بالطريق الرئيسى للمدخل

أعمال بردورات الطريق للمشروع
تم بدأ األعمال بعد إنهاء كافة 

التصاريح الخاصة من شركة سوميد 
للغاز




