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التطـورات الجـديدة
داخل أشجار سيتي

1

أوشكنا على إستكمال واإلنتهاء
من تشطيـب الـوحـدات بالعمارات
من  1إلى  7وتسـليـمـها للعمـالء
باإلضـافـة إلى تــركيـب وحــدات
اإلنــارة وتنسيق الحدائق العـامة
والممرات لهذة المنطقة.

نحــن بصــدد اإلنتهــاء مــن واجهــات العمــارات
 66-65-64-63وتنســيق ممــرات ومواقــف
السيارات الخاصة بهذه المنطقة
نحــن فــي مرحلــة اإلنتهــاء مــن واجهــات
العمارة 11
جاري تسليم وحدات العمارات  8و 9
تــم تشــجير وتركيــب وحــدات اإلنــارة بالحدائــق
العامة بالمنطقة بين عمارات  9 ،8و 11
جــاري العمــل فــي بيــاض تخشــين الواجهــات
للمسجد

تم تركيب أعمدة إنارة للموقع العام
أمام العمارات  5 ،4و 7
بين العمارات  1و 4
أمام العمارات  10 ،9 ،8و 11
خلف العمارات  ٤ ،٣ ،١و ٥
تم تركيب أعمدة اإلنارة للشوارع
أمام العمارات  ٥٣ ،٥٢و ٥٤
على الطريق من عمارة  52إلى 60
تم تركيب البوالرد أمام العمارات  5 ،4و 7
تــم تجهيــز شــبكة التليفونــات الفرعيــة مــن
عمارة  3إلى عمارة 4

جاري عمل التجهيزات الخاصة لبردورة
الطريق أمام العمارات من  52حتى 60
جاري عمل تأسيس الطريق من أمام عمارة
 131حتى البوابة الثانية
جاري عمل تركيب بردورة الطريق أمام
عمارات من  5حتى  6مع استكمال فرد
طبقة الدقشوم
جاري عمل تركيب البردورة في بارك أمام
عمارة 7
تم اإلنتهاء من عمل طبقة السن الثانية
في المشاية خلف عمارات من  ٨حتى ٩

دعـونـا نـرحـب
بالسكان الجدد
الدور

رقم الشقة

رقم العمارة

الثانى

206

الخامس

502

الخامس

505

الثالث

303

الرابع

401

الثانى

203

الثالث

303

الثالث

306

الرابع

402

الرابع

406

5

األول

102

رقم العمارة

الدور

رقم الشقة

الثانى

208

الرابع

409

األرضى

3

الثانى

202

الرابع

404

الرابع

405

الرابع

406

الخامس

501

الخامس

504

136

الثانى

202

137

الثالث

302

1

2
3

4

٢

رقم العمارة

الدور

رقم الشقة

6

الثانى

206

األرضى

5

األول

101

الثانى

206

الثالث

301

الثالث

304

الثالث

306

الرابع

401

الرابع

404

الخامس

501

الخامس

502

الثانى

207

الرابع

403

7

8

9
71
74
88
102

تسليمات شهري سبتمبر وأكتوبر 2018
إستكمال أعمال التسليمات بالعمارات أرقام
١٣٨ ،١٣٧ ،١٣٦ ،١٣٥ ،١٣٤ ،١٣٣ ،١٣٢ ،١٣١ ،٨٨ ،٧٩ ،٧٤ ،٧١ ،٩ ،٨ ،٧ ،٦ ،٥ ،٤ ،٣ ،٢ ،١
بإجمالي  21عمارة تحت التسليم بإجمالي عدد  660وحدة
سلم منها حتى األن  268وحده

أماكن متنزهات
قريبة من أشجار سيتي

٣
بيلي بيز
تليفون19226 :
سينما IMAX
تليفون01020020033 :
ولمعرفة األفالم المعروضة إضغط هنا
http://plaza.elcinema.com/ar
تيفولي دوم زايد
تليفون01155988784 :
سينما دريم الند
تليفون38553217 :
دريم بارك
تليفون19355 :
المدينة اإلستكشافية
تليفون3836392-38363953 :
سكي مصر داخل مول مصر
تليفون01000257509 :
كريزي ووتر
تليفون01222709990 :

عروض خاصة
لسكان أشجار سيتي

٤

خصم  %20على النظارات الطبية والشمسية من الفروع التالية:
الفرع

العنوان

التليفون

هابي فيجين

مول مصر الدور األرضي

01122247111

هابي فيجين

مول العرب

01065399929

أڤياتور

مول العرب

01000800927

هابي فيجين

داندي مول

01060020285

هابي فيجين

 96شارع الدقي ميدان الجالء

01023199299

هابي فيجين

 19شارع المنصور محمد الزمالك

01022884797

هابي فيجين

 39شارع الحجاز مصر الجديدة

01099975029

هابي فيجين

كايروفيستفال مول

01099974956

أڤياتور

سيتي ستار مول

01066606227

الخصم شامل العالمات التجارية التالية:
SMITH - JIMMY CHOO - Dior - 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 ساري إبتداء من  2018/8/1و حتى 2019/7/31
مميزات اخرى:
عضوية كاملة في بصريات "برنامج عناية العيون"
أولوية الحجز وخصومات عند أهم أطباء العيون في مصر
باإلضافة إلمكانية الحجز من خالل مركز خدمة العمالء

خصم  %20على العدسات الالصقة
الخصم شامل العالمات التجارية التالية:
للحصول على الخصم:
ارسل رسالة نصية أو واتساب أو اتصل برقم 01007990897
أو ارسل بريد إليكتروني علىcorporate@skymedical-eg.com :
تكون الرسالة متضمنة االتي:
لتصحيح الرؤية :ارسل صورة واضحة من التقرير الطبي
الستخدام التجميل :إرسال اللون المفضل
باإلضافة الرسال الكود الخاص بأشجار سيتي وهو "أشجار"
التوصيل مجاني لباب منزلك
الخصم ساري أبتداء من  2018/8/1و حتى 2018/12/31

تقــدم سلســله معامــل ابــن حيــان خصــم خــاص  %20علــى كافــة التحاليــل الطبيــة التــى
تتــم داخــل جمهوريــة مصــر العربيــة بمجــرد ذكــر إســم "أشــجار ســيتي" فــي أي فــرع مــن
الفروع التالية:
التليفون

المنطقة

العنوان

الشيخ زايد

مول أركان مبنى رقم  5وحدة رقم 22

الشيخ زايد

حديقة رفيدة الصحية الزهور ميدان درة

01027444594

 6اكتوبر

ميدان ماجدة ،بريما فيستا فوق بنك CIB
الدور الثانى

01027444592

المهندسين

 52ش جامعة الدول العربية برج الخليج الدور
العاشر

فيصل

برج األطباء الدور السابع

01027444593

الزمالك

 3ش طه حسين ،سنتر اليمامة ،الدور التاسع

01020006000

- 0238516267

01011466663

01027444591

01011466662 -

تقــدم سلســلة مطاعــم ميــدان الشــام لــأكالت الشــامية خصــم % 5
علــى كافــة الطلبــات بمجــرد ذكــر إســم "أشــجار ســيتي " فــي أي فــرع
من الفروع التالية:

ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺍﻟﺸﺎﻡ

ﻟﻠﻤﺄﻛﻮﻻت اﻟﺸﺎﻣﻴﺔ

Shamiya Foods

المنطقة

العنوان

التليفون

الشيخ زايد

مول  2بفرلي هيلز بجوار صيدلية أبو على

01030520159 - 01100818064 - 01100818063

 6أكتوبر

الحي السابع  ،سنتر األردنية 2

01125605777 - 01064533558

الروابط
٥
ديكور وأفكار
https://bit.ly/2MvdC7s
https://bit.ly/2MuNSIx
https://bit.ly/2BPd0Vi
https://bit.ly/2oahj3V
https://bit.ly/2BPIDyc
https://bit.ly/2PDz3RC

أكالت سريعة التحضير
https://bit.ly/2o8fIM6
https://bit.ly/2MSIcax
https://bit.ly/2P7mAod
https://bit.ly/2BIGmop
https://bit.ly/2wq7HFU
https://bit.ly/2wuUwno

وصفات وحيل
https://bit.ly/2wyqz5V
https://bit.ly/2wqfgMO
https://bit.ly/2MvXzWY
https://bit.ly/2weDxpU
https://bit.ly/2MB1KRq

أرقام هامة
أ /إكرامي عبد الله محمد إبراهيم
مدير تشغيل أشجار سيتي
موبايل٠١٢٠٤٤٤٣١٩١ :
لمزيد من المعلومات عن أشجار سيتي
برجاء اإلتصال 16124
Email: client.relations@igi-realestate.com
ميني ماركت أشجار سيتي
01060299006 -01201937002
مكتب بريد سوق الجملة 38554229
صيدلية د .أحمد عبيد 01003335915
صيدلية د .هايدي 01280868669
سيتي كلينك حدائق األهرام 01003779314
عيادة بيطرية 01221948424 Pet Lovers Clinic
شكاوي الكهرباء 121
شكاوي المياة 125
النجدة 122
االسعاف 123
المطافي 180
طوارئ الغاز 129
خط نجدة األطفال 16000

٦

