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التطـورات الجـديدة
 داخل أشجار سيتي

1
 يـــتم األن تسليـــم الـوحـــدات 
ــارات ١، ٢، ٣، ٤  ــاء بالعـمـ للعم
واســتكمال أعمــال تـشـجـيـــر 

الممـرات والمناطق الخضراء
أعمــال ســيراميك  اســتكمال   
الدهانــات  وأعمــال  الوحــدات 
الممــرات  تشــجير  وأعمــال 
ــارات  ــراء لعم ــق الخض والمناط

5 و 6

الخارجــي  البيــاض  فــي  العمــل  جــاري   
ودهانات واجهات عمارة ١0

 جــاري العمــل فــي البيــاض الداخلــي لعمــارة 
١١

 يتــم األن العمــل فــي مبانــي األدوار والبياض 
الداخلي لعمارة ١٣ و 80

 استمرار العمل في المباني
   و بياض الوحدات لعمارة ١5

 جــاري العمــل في بيــاض الواجهــات والبياض 
الداخلي للوحدات لعمارة 6٣

 جــاري العمــل فــي بيــاض المنــاور والبيــاض 
الداخلي للوحدات بعمارة 6٤

ــدات  ــي للوح ــاض الداخل ــال البي ــوم بأعم  نق
بعمارة 65

أعمــال  مــن  اإلتنهــاء  مرحلــة  فــي  نحــن   
ــاض  ــال البي ــي أعم ــتمرين ف ــي ومس المبان

الداخلي للوحدات بعمارة 66
ــي  ــاض الداخل ــاء بي ــي إنه ــل ف ــاري العم  ج
للوحــدات وبيــاض الســلم و تجهيــزات أعمــال 

الدهانات للوحدات بعمارة 86 
  نقوم بعمل بياض واجهات المسجد

 تــم اإلنتهــاء مــن صــب ســقف الســلم لعمارة 
١0 و 86

 تــم اإلنتهــاء مــن صــب ســقف  الــدور األرضي 
ــاء  ــارة ١٢ واإلنته ــطى لعم ــة الوس للمنطق
مــن أعمــال الحــدادة و النجــارة ألعمــدة  الدور 

الثاني
 تــم اإلنتهــاء مــن صــب ســقف الــدور الخامس 

للمنطقة الوسطى  لعمارة ١5
 تــم اإلنتهــاء مــن صــب أعمــدة الــدور األرضي 

لعمارة 6١
 تم ردم األساسات لعمارة 6٢

ــم اإلنتهــاء مــن أعمــال الحــداده والنجــارة   ت
لســقف الــدور الخامــس للمنطقة الوســطى 
واإلنتهــاء مــن صــب ســقف الــدور الرابــع 

جناح ١ بعمارة ١٣
  تم صب السلم لعمارة 80

  تــم اإلنتهــاء مــن صــب األعمــدة  لغــرف 
الســطح لألجنحــة الثاثــة وجــاري العمــل في 
نجــارة وحــدادة ســقف الغــرف جنــاح ١ و ٢ 

بعمارة 5

 أعمال تنسيق المدخل 
 أعمــال تنســيق الموقــع والتشــجير فــي 

الحدائق بين عمارات من 5٢ إلى 60
 أعمــال تبليــط اإلنترلــوك فــي الممــرات بيــن 

العمارات من ١ إلي 9
 أعمــال تنســيق الموقــع والتشــجير فــي 

الحدائق بين العمارات من ١ إلى 9
 منطقة الندسكيب بين العمارات ١، ٢، ٣، ٤   

و عند العمارة 8 و 9

ــارة 5٢، 5٣     ــام عم ــارة أم ــدة اإلن ــب أعم  تركي
و 5٤ و بين عمارة ١، ٤ و 9

خلــف  الديكوريــة  اإلنــارة  أعمــدة  تركيــب   
العمارات ١، ٢، ٣، ٤، 5، و ٧

 تركيب البوالرد أمام العمارات ٤، 5 و ٧
 العمــل فــي شــبكة التليفونــات الفرعيــة 

لتغذية عمارات ٣ و ٤
 جاري تركيب اإلنترلوك عند عمارة 60

 جاري العمل في طريق أمام العمارات
٧ ،6 ،١ 

 من 5٢ إلى 60
 طبقة الدقشوم للطريق أمام العمارات 86 و 

 88
 جاري عمل تأسيس الطريق أمام العمارات 

من 5٢ حتى 60
 جاري عمل مشاية بجانب العمارة  ١ و ٢

 الطريق أمام عمارة 58
 جاري العمل في الطرق أمام العمارات 

 من ٢ و ٣
 من 5٢ حتى 88

دعـونـا نـرحـب
بالسكان الجدد

٢

  تسليمات شهري أغسطس وسبتمبر ٢0١8

  

 

  ديكور وافكار

  https://bit.ly/2n125hf
  https://bit.ly/2OxkjDx
  https://bit.ly/2sn69dE
  https://bit.ly/2v1sW11
  https://bit.ly/2M79hDm
  https://bit.ly/2HGH9F3

  اكات سريعة التحضير

  https://bit.ly/2LHDYmf
  https://bit.ly/2vc6Xoj
  https://bit.ly/2OzPMFd
  https://bit.ly/2LDHy0V
  https://bit.ly/2OAfr0z
  https://bit.ly/2LYkrxz

  وصفات وحيل
  https://bit.ly/2LTTavZ 
  https://bit.ly/2Kc2xSV
  https://bit.ly/2kbpTgf
  https://bit.ly/2KhYKU5
  https://bit.ly/2M8sDIb

  لمزيد من المعلومات عن اشجار سيتي
   برجاء االتصال ١6١٢٤

Email: client.relations@igi-realestate.com  
 سوبر ماركت أشجار سيتي
0١060٢99006 -0١٢0١9٣٧00٢   

  مكتب بريد سوق الجملة ٣855٤٢٢9
  صيدلية د. احمد عبيد 0١00٣٣٣59١5

 صيدلية د. هايدى 0١٢80868669
 سيتي كلينك حدائق االهرام 0١00٣٧٧9٣١٤

0١٢٢١9٤8٤٢٤  Pet Lovers Clinic  عيادة بيطرية 
 شكاوى الكهرباء   ١٢١

 شكاوى المياة  ١٢5
 النجدة  ١٢٢ 

 االسعاف ١٢٣
 المطافى  ١80

 طوارئ الغاز  ١٢9
 خط نجدة االطفال ١6000

 إستكمال أعمال التسليمات بالعمارات أرقام
١٣8 ،١٣، ١٣٧6 ،١٣5 ،١٣١، ١٣٢، ١٣٣، ١٣٤ ،88 ،٧9 ،٧١، ٧٤ ،9 ،8 ،٧ ،6 ،5 ،١، ٢، ٣، ٤

بإجمالى ٢١ عمارة تحت التسليم بإجمالى عدد 660 وحدة
سلم منها حتى األن ٢٤٢ وحده 

  خصم ٢0% على النظارات الطبية والشمس من فروع التالية: 

  الخصم شامل العامات التجارية التالية:
SMITH - JIMMY Dior - CHOO - MARCJACOBS - TOMMY HILFIGER
MAX&Co.-  POLAROID -  FOSSIL -  CARRERA - MaxMara - clic - BOSS

  للحصول على الخصم برجاء اعطاء الكود الخاص بأشجار سيتي وهو " أشجار" عند 
الدفع

 الخصم سارى أبتداء من ٢0١8/8/١ و حتى ٧/٣١/٢0١9
 مميزات اخرى:

 خصم ٢0% على العدسات الاصقة 
 الخصم شامل العامات التجارية التالية:

 للحصول على الخصم:

 التوصيل مجانى لباب منزلك
 الخصم سارى أبتداء من ٢0١8/8/١ و حتى ١٢/٣١/٢0١8

 عضوية كاملة فى بصريات "برنامج عناية العيون"
أولوية الحجز وخصومات عند أهم أطباء العيون في مصر   

باإلضافة إلمكانية الحجز من خال مركز خدمة العماء  

 ارسل رسالة نصية أو واتساب أو اتصل برقم 0١00٧99089٧ 
corporate@skymedical-eg. :أو ارسل بريد  إليكتروني على   

com تكون الرسالة متضمنة االتى:
 لتصحيح الرؤية: ارسل صورة واضحة من التقرير الطبي

 الستخدام التجميل: إرسال اللون المفضل
 باإلضافة الرسال الكود الخاص بأشجار سيتي وهو "أشجار" 

بيلى بيز
تليفون: 19226

 IMAX سينما
تليفون: 01020020033

 ولمعرفة األفام 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: 3836392-38363953

سكي مصر داخل مول مصر
تليفون: 01000257509

 

اماكن متنزهات
قريبة من أشجار سيتي 

عروض خاصة
لسكان أشجار سيتي 

الروابط

أرقام هامة

٣

٤

5

6

التليفونالعنوانالفرع

0١١٢٢٢٤٧١١١مول مصر الدور األرضىهابي فيجين

0١065٣999٢9مول العربهابي فيجين

0١0008009٢٧مول العربأڤياتور

0١0600٢0٢85داندى مولهابى فيجين

960١0٢٣١99٢99 شارع الدقى ميدان الجاءهابى فيجين

١90١0٢٢88٤٧9٧ شارع المنصور محمد الزمالكهابى فيجين

٣90١0999٧50٢9 شارع الحجاز مصر الجديدةهابى فيجين

0١0999٧٤956كايروفيستفال مولهابى فيجين

0١066606٢٢٧ سيتى ستار مولأڤياتور

٤05شقةالخامسالدور٧عمارة رقم 

٢0٤شقةالثانيالدور88عمارة رقم 

٢06شقةالثانيالدور88عمارة رقم 

٢06شقةالثانيالدور٣عمارة رقم 

٣0٣شقةالثالثالدور١٣6عمارة رقم 

٢0١شقةالثانيالدور١عمارة رقم 

٣شقةاألرضيالدور٧٤عمارة رقم 

٢0١شقةالثانيالدور١0٢عمارة رقم 

١06شقةاألولالدور١عمارة رقم 

١0٢شقةاألولالدور9عمارة رقم 

50٢شقةالخامسالدور٢عمارة رقم 

١0٣شقةاألولالدور8عمارة رقم 

5شقةاألرضيالدور٧9عمارة رقم 

6شقةاألرضيالدور٧9عمارة رقم 

50٣شقةالخامسالدور6عمارة رقم 

١0٣شقةاألولالدور٣عمارة رقم 

١05شقةاألولالدور٧9عمارة رقم 

٢0٣شقةالثانيالدور٢عمارة رقم 

50٢شقةالخامسالدور6عمارة رقم 

٢0٢شقةالثانيالدور٢عمارة رقم 

٢05شقةالثانيالدور٢عمارة رقم 

٤05شقةالرابعالدور٧عمارة رقم 

٤06شقةالرابعالدور٧عمارة رقم 

٤شقةاألرضيالدور٤عمارة رقم 

5شقةاألرضيالدور٤عمارة رقم 

١0٣شقةاألولالدور١عمارة رقم 

٤0١شقةالرابعالدور5عمارة رقم 

50٣شقةالخامسالدور٢عمارة رقم 

50٣شقةالخامسالدور١عمارة رقم 

50٤شقةالخامسالدور١عمارة رقم 

5شقةاألرضيالدور٢عمارة رقم 

٣05شقةالثالثالدور٧عمارة رقم 

٤شقةاألرضيالدور٧١عمارة رقم 

50٢شقةالخامسالدور١0٢عمارة رقم 

٤0٢شقةالرابعالدور6عمارة رقم 

٤05شقةالرابعالدور٤عمارة رقم 

٣0٢شقةالثالثالدور٤عمارة رقم 

٤0٢شقةالرابعالدور١0٢عمارة رقم 

٢0٣شقةالثانيالدور٤عمارة رقم 

٢09شقةالثانيالدور9عمارة رقم 

٣0٢شقةالثالثالدور٣عمارة رقم 

٢06شقةالثانيالدور5عمارة رقم 

٣06شقةالثالثالدور5عمارة رقم 

٤0٤شقةالرابعالدور١٣٢عمارة رقم 

٢0٤شقةالثانيالدور١عمارة رقم 

٢0٣شقةالثانيالدور١عمارة رقم 

٣0٣شقةالثالثالدور١عمارة رقم 

٤0٤شقةالرابعالدور٧١عمارة رقم 


