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مايو

خصم المليون جنيه من ريفان لفترة محدودة جدًا

  51
شركة التعمير العربية شركة 
في مجال االستثمار العقاري 

الضخمة ألحد المالك 
المميزين في مجال 
االنشاءات والعقارات 

المهندس/ مرزوق منصور 
رئيس مجلس إدارة شركة 
رزيق الجدراوي للمقاوالت 

التي قامت بعدة أعمال 
مختلفة وقد قامت أخيرًا 

بعمل  كمبوند ريفان 
العاصمة اإلدارية الجديدة 

وهو موصلة نجاح لشركة 
التعمير العربية للتنمية 
والتطوير العقاري التي 

تأسست عام 1995 قامت 
بتنفيذ العديد من المشاريع 

العقارية في منطقة الخليج 
العربي وأفريقيا. 

أهم ما يميز المشروع هو 
الموقع المميز واألكثر 

حيوية دائمًا يقع مشروع 
ريفان في قلب العاصمة 

اإلدارية الجديدة في منطقة 
R7 في قطعة F5 في موقع 

متميز جدًا.

مساحة المشروع علي 16.5 

فدان تنقسم المساحات إلي 
وحدات سكنية ومناطق 
تجارية ومساحات خضراء 

والندسكيب يوجد 16 عمارة 
و 8 فلل ما بين كل 2 عمارة 
تتنوع الوحدات السكنية ما 

بين ( شقق – دوبلكس – 
  ( Linked Villas – بنتهاوس
 قد حرصت الشركة على أن 

يضم هذا الكمبوند كافة 
الخدمات والمرافق .

إقامة الكمبوند في قلب 
المنطقة R7 وهى تعتبر من 

اهم المناطق بالعاصمة 
وافضل مكان لك  وهي التي 

تتميز بتمركزها في قلب 
العاصمة اإلدارية واتصالها 

بأرض المعارض، محور محمد 
بن زايد، وحي السفارات 

واطاللتها على النهر األخضر، 
باإلضافة إلى العديد من 
المناطق األخرى واألكثر 

حيوية بالعاصمة .

Kids Area منطقة أطفال
 Club 16 كلوب هاوس

Houses

يوجد في كل عمارة الخاص 
بها ومن غير رسوم.

Barbecue Area
Meditation Area

 Swimming حمامات سباحة
Pools

24/7 امن و حراسة.

يمكنك التواصل مع 
مستشارك العقاري من 

شركة كي جيت لمعرفة 
كافة التفاصيل عن المشروع 

وطرق الحجز وخطط السداد 
علي 16843

Blue Blue :أبرز مشاريع العين السخنة
المشروع موجود في موقع 
مميز جدًا في العين السخنة 

بمنطقة طواحين الهواء
ويمتد على مساحة 30 فدان 

بنظام المصاطب بشاطئ 
رملي.

عمق المشروع يمتد على 
مساحة 270.

خدمات المشروع: 
-حمامات سباحة من تصميم 
شركة ايماك الخرافي و دي 
شركة متخصصة في أعمال 
حمامات السباحة والبحيرات 

الصناعية.
-أمن و حراسة 24 ساعة

-منطقة تجارية بمول تضم
 -المطاعم و الكافيهات

-بحيرات صناعية 
 - فندق يحتوي على 100 

غرفة تقريبا
مرسي يخوت

محطة معالجة مياه صرف 
صحي.

المشروع متاح به شاليهات 
تسليم  فورى إلي 3 اشهر

وفلل تسليم بداية من 3 
شهور حتى 9 شهور

لالستفسار برجاء التواصل مع 
مستشارك العقاري من 

شركة كي جيت
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تفتخر شركة رؤية للتطوير العقاري 
بطرح المرحلة االجدد من تالل الساحل 

الشمالي وتقدم شاليهات وفيالت 
كاملة التشطيب علي البحر مباشرة 

 Telal – موقع تالل الساحل الشمالي
:North Coast

يقع منتجع تالل الساحل الشمالي في 
الكيلو 140 و يعتبر من أكبر 

المنتجعات، حيث انه مبني علي 
مساحة 134 فدان و شاطئ بطول 

1500 فدان و عمق 800 متر.

 Telal – مميزات تالل الساحل الشمالي
:North Coast

يحتوي مشروع تالل الساحل الشمالي 
علي 

-بحيرات و الجون 
-حمامات سباحة 

-العاب مائية 

-نادي 
-مناطق للنزهة و مطاعم 

-مناطق تسوق 

 Telal – وحدات تالل الساحل الشمالي
:North Coast

تتميز وحدات تالل الساحل الشمالي 
بالتعدد والتشطيب السوبر لوكس 

بأسعار تنافسية واقساط حتي 7 
سنوات بدون فوائد.

يمكنك التواصل مع مستشارك 
العقاري من شركة كي جيت لمعرفة 

كافة التفاصيل عن المشروع وطرق 
الحجز وخطط السداد علي 16843

مرحلة جديدة في أقوى مشاريع الساحل الشمالي 
واكثرها طلبا

تطلق شركة هايد بارك منطقة جديدة 
  garden residences مرحلة الشقق

المكونة من 16فدان
مرحلة الشقق الوحيده التي تحتوي 

swimming pools, kids area علي
Gym indoor and outdoor وغيرهم.
يحتوي المبني علي ارضي و6 أدوار 

متاح جميع المساحات من 1 غرف نوم 
تصل الي 4 غرف نوم.

يقع كمبوند هايد بارك في اميز مناطق 
التجمع الخامس على شارع التسعين 
الرئيسي والدائري اإلقليمي الجديد 

وطريق العين السخنة ، كما يتميز 
الموقع أنه على بعد 5 دقائق من 

الجامعة االمريكية.
كمبوند هايد بارك التجمع الخامس على 

مساحة 1200 فدان ويتميز بوجود أكبر 
مساحة خضراء في القاهرة الجديدة 

علي مساحة 141 فدان.
يعد كمبوند هايد بارك HYDE PARK  من 
المناطق السكنية المميزة والتي توفر 

الراحة والرفاهية والخدمات األساسية 
إلى جميع المقيمين بها، باإلضافة إلى 
الشعور باألمان نتيجة االهتمام باألمن 

والحراسة المستمرة دون انقطاع.
حمامات سباحة متعددة ومتنوعة 

األحجام واالستخدامات.
كاميرات مراقبة في جميع أنحاء هايد 

بارك القاهرة الجديدة .
حدائق خاصة لألطفال للتمتع باللعب 

بأمان ودون خوف.
موقف خاص للسيارات لشاغلي الوحدات 

السكنية.
نوافير اصطناعية رائعة الجمال تعطي 

الشعور بالراحة والهدوء.
كافيهات ومطاعم عالمية مجهزة علي 

اعلي مستوي.
مراكز تجارية لجميع المستلزمات التي 

تحتاج إليها األسرة ويوجد بها جميع 
العالمات التجارية الشهيرة.

Clubhouse 4 يوجد
يوجد أكاديمية سباحة تحت إشراف 

فريدة عثمان بطلة العالم في السباحة.
نادي اجتماعي وثقافي وجيم و سبا 

مساحات مخصصة إلقامة حفالت الشواء 
وأعياد الميالد واالحتفاالت.

مراكز طبية متخصصة وجاهزة الستقبال 
الحاالت المرضية وبها جميع األجهزة 

الطبية الحديثة واستشاريين متخصصين.
قاعات اجتماعات لرجال األعمال وقاعات 

احتفاالت إلقامة المناسبات.
مسارح ودور عرض سينمائي وعروض 

ألحدث األفالم األجنبية والعربية.
مكاتب إدارية لكبرى الشركات والبنوك 

وماكينات صرف األموال.
مولدات كهربائية تستخدم في حالة 

انقطاع التيار الكهربائي.
مصاعد حديثة مستوردة لكل مبنى.

.مداخل فندقية رائعة التصميمات 
والزخارف.

يوجد مدارس دولية أمريكية وإنجليزية
تواصل معانا علي 16843

أقوي منطقة شقق في المرحلة الجديدة من هايد بارك


