


نبذة عن شركة سيتي إيدج 
للتطوير العقاري

ــي  ــدة عل ــا الفري ــرك بصمته ــتطاعت ان تت ــاري، اس ــر العق ــال التطوي ــي مج ــدة ف ــركة رائ ــدج ش ــيتي إي ــركة س ش
مجموعــة مــن المشــروعات الوطنيــة العمالقــة فــي مصــر لتتــوج نفســها كشــركة موثوقــة فــي المجــال .تأسســت 
الشــركة بيــن هيئــة المجتمعــات العمرانيــة الجديــدة وبنــك اإلســكان والتعميــر لتقــدم مفهومــً مبتكــرًا للحيــاة 
المتكاملــة مــن خــالل خدمــات التطويــر المتنوعــة وإدارة األصــول، باإلضافــة إلــي تطويــر مشــروعات عقاريــة خاصــة 
بهــا. فضــالً عــن ذلــك، تديــر الشــركة بنــك مــن األراضــي المتميــزة بشــكل غيــر مباشــر لحســابات أطــراف ثالثــة 
وتحتــوي علــي ممتلــكات عقاريــة لتغطــي مجموعــة مــن االســتثمارات المتنوعــة عبــر جميــع فئــات األصــول بمــا 

فــي ذلــك األصــول الســكنية والضيافــة والتجــارة والمكاتــب االداريــة والتعليــم.
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مرحبا بكم في مدينة 
المنصورة الجديدة

واقع متدفق على البحر األبيض المتوسط

تــم تصميــم مدينــة المنصــورة الجديــدة لتقــدم واقــع متكامــل يمتــد ١٥ كــم علــى طــول الطريــق الســاحلي لتطــل علــى مناظــر 
ــة للبحــر األبيــض المتوســط مــن كل اتجــاه . تكمــن الحافــة األساســية للمدينــة فــي ممشــى ذو  واجهــة مائيــة جميلــة والــذي  خالب
يدعــو المناظــر الطبيعيــة للتنفــس داخــل كل منــزل كمــا يســتحضر أيًضــا جــًوا فريــًدا مــن الصفــاء إلعــادة تخيــل الحيــاة الســاحلية 
ــا حيــث تحيــط الســكان بــكل مــا يبحثــون  مــن منظــور جديــد وحصــري. تــم تصــور مدينــة المنصــورة الجديــدة كمجتمــع مكتــٍف ذاتيً
عنــه بفضــل رؤيــة عصريــة متكاملــة تجمــع بيــن الخدمــات المتميــزة وراحــة البــال. تتمتــع المدينــة ببنيــة تحتيــة متطــورة بمــا فــي 
ذلــك شــبكات ميــاه الشــرب والصــرف الصحــي، باإلضافــة إلــي الرعايــة الصحيــة المتكاملــة، بفضــل مدينــة طبيــة رائــدة علــى مقربــة 
مــن المنطقــة الســكنية. تــم تخطيــط مدينــة المنصــورة بخبــرة مــع أخــذ راحــة المســتثمرين فــي عيــن االعتبــار ، ويمكــن الوصــول 
إليهــا مــن المــدن القريبــة بمــا فــي ذلــك المنصــورة واإلســكندرية وجمصــة ودميــاط ودميــاط الجديــدة. تضــع مدينــة المنصــورة الجديدة 
معيــارًا جديــدًا للتميــز العلمــي ، وذلــك بفضــل جامعــة إقليميــة وجامعــة وطنيــة تابعــة لجامعــة المنصــورة الجديــدة وجامعــة الدلتــا ، 

باإلضافــة إلــى اســتضافتها مجموعــة متنوعــة مــن مراكــز البحــث العلمــي ، وكذلــك منطقــة صناعــات تكنولوجيــة كاملــة.
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الموقع
81 كم من المنصورة

35 كم من دمياط الجديدة

165 كم من اإلسكندرية



مرحبا بكم في زاهية

مدينة ساحلية متكاملة للعيش واالستجمام 
على مدار العام

تــم طــرح مشــروع زاهيــة علــى ٧٥٠ فدانـًـا) شــاملة المرافــق و وســائل 
الراحــة(، وهــي فرصــة معيشــة حصريــة علــي البحــر األبيض المتوســط 
تعــد باالســتجمام واالســتمتاع علــي مــدار العــام . تقــدم زاهيــة تفســير 
معاصــر للحيــاة الســاحلية الهادئــة، ممــا يســمح للســكان بالتواصــل 
مــع جمــال الطبيعــة دون انقطــاع ، وذلــك بفضــل موقعهــا المثالــي 
فــي مدينــة المنصــورة الجديــدة. تــم تخطيــط المشــروع بــذكاء ليلبــي 
احتياجــات العائــالت واألذواق المختلفــة، حيــث يقــدم مجموعــة فريــدة 
مــن الوحــدات الســكنية ذات األنمــاط المعماريــة المتنوعــة - بــدًءا مــن 
الفيــالت والفيــالت التويــن وتــاون هــاوس - بينمــا يحيطهــم  بتجــارب 
العمــل  وفــرص  التجــاري  التميــز  بيــن  تجمــع  فريــدة  اســتثنائية 
والتعليــم لتضــع معيــارًا متطــورًا للحيــاة الســاحلية المتكاملــة. مــن 
ــيكية  ــة الكالس ــرز المعماري ــة والط ــال الطبيع ــن جم ــزج بي ــالل الم خ
ــن  ــوان المســتقبل ألولئــك الذي ــة نفســها كعن ــوج زاهي ــة، تت والحديث
يتطلعــون إلــى االســتمتاع بالحيــاة علــى البحــر األبيــض المتوســط ، 

فــي منطقــة الدلتــا.
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المخطط العام 
للمشروع



MASTER PLAN

مشاريع مستقبلية



الحياة علي البحر



زاهية .. الحياة على البحر

حياة معاصرة
حيث ينتمي كل شخص وكل شيء

العيــش فــي زاهيــة هــو االســتيقاظ علــى مناظــر بانوراميــة ســاحرة للبحــر 
ــوم.  ــدء كل ي ــش لب ــر المنع ــيم البح ــاق نس ــط واستنش ــض المتوس األبي
ــة  ــك فــي تقاطــع الهــدوء واألحــداث المفعمــة بالحيوي ــا ، تكمــن حيات هن
فــي مــكان واحــد ، وذلــك بفضــل التخطيــط المتكامــل الــذي يوفــر جميــع 
وســائل الراحــة ذات المســتوى العالمــي علــى عتبــة منزلــك. تتميــز زاهيــة 
برؤيــة مبتكــرة عنوانهــا التكنولوجيــا الحديثــة، كمــا توفــر جامعــات مــن 
ــة ومراكــز  ــة بفضــل مطاعــم عالمي ــة غني ــى ، وتجــارب تجاري الدرجــة األول
تســوق تنبــض بالحيــاة، باإلضافــة إلــى مدينــة طبيــة متكاملة ، ممــا يضمن 
ــداد طبيعــي  ــك هــو امت ــة ، منزل ــي زاهي ــق. ف ــة مــن القل ــاة خالي ــك حي ل
للصفــاء الســاحلي الــذي يتجســد فــي مجموعــة متنوعــة مــن المســاحات 
المعاصــرة والكالســيكية لتناســب كل األذواق ، واألهــم ، مناظــر خالبــة 

علــى البحــر تضمــن لــك حيــاة هادئــة طــوال العــام.



فن العمارة

تجربة معيشية منفردة
عنوانها الطبيعة الخالبة

ــة  تــم تصميــم كل جانــب مــن جوانــب زاهيــة بخبــرة فائقــة لتحقيــق التــوازن فــي نمــط حياتــك، وذلــك بفضــل رؤي
ــة المحيطــة فــي كل اتجــاه. يأخــذ المشــروع  ــات األنيقــة والمناظــر الطبيعي ــن الجمالي ــزة تجمــع بي ــة متمي معماري
فــي االعتبــار األذواق واالحتياجــات المتنوعــة، ممــا يمكــن الســكان مــن االختيــار مــن بيــن نمطيــن مميزيــن ؛ الطــراز 
الكالســيكي والحديــث كمــا  يوفــر مجموعــة مميــزة مــن مســاحات الوحــدات المجهــزة بأناقــة والتــي تغطــي الفيــالت 

الفاخــرة والتويــن فضــال عــن تــاون هــاوس الراقيــة.
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واجهة بحرية استثنائية

واجهة بحرية ذات إطاللة مشرقة

زاهيــة هــي جنــة مشمســة تســمح للمقيميــن بالســباحة فــي الميــاه 
الفيروزيــة فــي أي وقــت مــن الســنة أو مجــرد االســترخاء لالســتمتاع 
بالمناظــر الســاحرة للبحــر األبيــض المتوســط حيــث يتدفــق الهــدوء. 
يتمتــع المشــروع بمقعــد فــي الصــف األمامــي علــي البحــر، ويوفــر العديــد 
مــن الشــواطئ التــي تقــدم مــالذًا مثاليـًـا للعائــالت للتواصــل مــع بعضهــا 
ــالل  ــن خ ــل م ــة، تتكام ــواء خيالي ــي اج ــة ف ــع الطبيع ــك م ــض، وكذل البع
أنشــطة مائيــة ممتعــة . تتميــز زاهيــة أيضــً بممشــي ســاحلي يمتــد 
ــض  ــريعة أو التري ــات الس ــة للنزه ــة حصري ــر فرص ــم ليوف ــول 4.٥ ك بط

ــمس. ــروب الش ــاء غ أثن
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المناظر طبيعية

جنة خضراء توفر الهدوء واالسترخاء

زاهيــة هــي واحــة خضــراء مــن الهــدوء واالســترخاء حيــث تخصــص 
جــزًءا كبيــًرا مــن مخططهــا الرئيســي لمســاحات مفتوحــة تتنفــس 
ــة  ــق خالب ــى حدائ ــة إل ــة ، باإلضاف ــاة صحي ــان حي ــك لضم ــن حول م
تحيــط بــكل منــزل مــن أجــل الخصوصيــة المطلقــة. يفتخــر قلــب 
المشــروع بحديقــة مشــتركة لالســتمتاع اليومــي أو االســتجمام 
ــاة  ــة الحي ــه. تضــع زاهي ــة ل ــذي يكتمــل مــع البحــر األزرق كخلفي ال
المســتدامة فــي مقدمــة أولوياتهــا ، وتشــجع جميــع الســكان علــى 
ــروع  ــة المش ــجع طبيع ــث تش ــة حي ــر صح ــاة أكث ــلوب حي ــاع أس اتب

علــي الحركــة اليوميــة فــي بيئــة خاليــة مــن التلــوث.
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المرافق التعليمية

مؤسسات تعليمية رائدة على عتبة منزلك

يقــع التعليــم ذو المســتوى العالمــي علــى بعــد خطــوات 
ــة  ــل جامع ــك بفض ــة ، وذل ــي زاهي ــك ف ــن منزل ــة م قليل
المنصــورة الجديــدة وجامعــة الدلتــا التــي تقــدم مجموعــة 
ممــا  المجــاالت.  كل  فــي  التخصصــات  مــن  متنوعــة 
ــى االســتقرار  ــع إل ــي تتطل ــالت الت ــة للعائ يجعلهــا مثالي
حيــث يكمــن المســتقبل ، تعــد زاهيــة بتجربــة تعليميــة 

ــال. ــة، عنوانهــا الجــودة وراحــة الب ثري
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نادي رياضي

أسلوب حياة صحي في أحضان الطبيعة الملهمة

ُيعــد النــادي الرياضــي دعــوة مفتوحــة دعــوة مفتوحــة لتبنــي 
األعمــار  بجميــع  يرحــب  حيــث   ، أكثــر صحــة  حيــاة  أســلوب 
الرياضيــة  األنشــطة  لممارســة  البدنيــة  اللياقــة  ومســتويات 
ــي  ــة ف ــا الطبيع ــس فيه ــة تتنف ــن ملهم ــي أماك ــة ف المختلف
ــدرب  ــث يت ــطة، حي ــس نش ــاراة تن ــك بمب ــدأ يوم ــاه. اب كل اتج
ــداف  ــجيل أه ــب لتس ــدم القري ــرة الق ــب ك ــي ملع ــك ف أطفال
ــروب  ــد غ ــي عن ــري او المش ــتمتع بالج ــاة. اس ــي الحي ــدة ف جدي
الشــمس فــي اماكــن آمنــة  أو قــم بالســباحة فــي المســبح بعــد 

ــات.  ــس كل الضغوط ــل وان ــي العم ــل ف ــوم طوي ي

دج
ي إي

سيت



منطقة تجارية

للحظات ال تنسى

فــي  شــهية  اإلفطــار  وجبــة  كانــت  ســواء 
منتصــف  فــي  التســوق  أو   ، الباكــر  الصبــاح 
مــن  متأخــر  وقــت  فــي  االســتمتاع  أو  النهــار، 
مراكــز  مــن  العديــد  المنطقــة  تضــم   ، الليــل 
ــة والمتاجــر األنيقــة، التــي تصطــف  التســوق الحديث
 علــى جانبيهــا المطاعــم  والمقاهــي العالميــة ،

ممــا يدعو الســكان إلــى التواصل معــا  واالنغماس 
فــي تجــارب فريــدة مــن نوعهــا ولحظــات ال تنســي 

فــي جمــال الطبيعيــة المحيطة.

دج
ي إي

سيت



فيــالت زاهيــة الكالســيكية ترحــب بــك بواجهــة أنيقــة مقابــل اطــالالت ســاحرة علــي البحــر 
ــارزة ، وشــرفات واســعة مشمســة باإلضافــة إلــي  المفتــوح حيــث تتكامــل مــع أعمــدة فاخــرة وب
نوافــذ بانوراميــة تســتدعي ضــوء النهــار الطبيعــي داخــل منزلــك، فضــال عــن لمســات معماريــة 

ــة. ــام الكالســيكية الراقي ــى األي ــن إل ــة مــن الطــوب األحمــر تبعــث الحني دافئ

كالسيك فيال
عنوانها الرفاهية



ستاند ألون فيال



ستاند ألون فيال

781 م2 المساحة الكلية

187 م2 5 غرف نوم شاملة تراس سطحي 

كالسيك فيال
ضي

األر
ق 

طاب
ال

 تنويه :
 ١. كل ما جاء في هذا الكتيب هو لغرض توضيحي فقط, بعض التغييرات الطفيفة قابلة للتطبيق حسب المخطط األصلي للتصميم, اإلنشاءات, الوحدات المبنية والرسم المعماري. برجاء الرجوع إلى الموقع والرسم المعماري. ٢. المساقط األفقية واألثاث لغرض الداللة فقط.

٣. برجاء الرجوع إلى قائمة الرسومات المعمارية والوحدات المبنية فعليا للمساحات وتفاصيل المساحات. ٤. المساحات التفصيلية تعتمد على المتوسطات وقد تختلف لكل وحدة. ٥. المخططات البيانية ليس لها مقياس رسم. ٦. أبعاد الفراغات محددة بالعناصر اإلنشائية وال تشمل 
التشطيبات وأعمال البناء اإلضافية. ٧. تختلف المواصفات والتفاصيل الدقيقة من وحدة ألخرى, للتفاصيل الفنية المحددة برجاء الرجوع للعقد. ٨. االحتفاظ بحق التعديالت الطفيفة للرسومات, إضافة أو حذف % ٥ من المساحات والقيم.



ول
 األ

ق
طاب

ال

حي
ط

س
ق ال

طاب
ال

 تنويه :
 ١. كل ما جاء في هذا الكتيب هو لغرض توضيحي فقط, بعض التغييرات الطفيفة قابلة للتطبيق حسب المخطط األصلي للتصميم, اإلنشاءات, الوحدات المبنية والرسم المعماري. برجاء الرجوع إلى الموقع والرسم المعماري. ٢. المساقط األفقية واألثاث لغرض الداللة فقط.

٣. برجاء الرجوع إلى قائمة الرسومات المعمارية والوحدات المبنية فعليا للمساحات وتفاصيل المساحات. ٤. المساحات التفصيلية تعتمد على المتوسطات وقد تختلف لكل وحدة. ٥. المخططات البيانية ليس لها مقياس رسم. ٦. أبعاد الفراغات محددة بالعناصر اإلنشائية وال تشمل 
التشطيبات وأعمال البناء اإلضافية. ٧. تختلف المواصفات والتفاصيل الدقيقة من وحدة ألخرى, للتفاصيل الفنية المحددة برجاء الرجوع للعقد. ٨. االحتفاظ بحق التعديالت الطفيفة للرسومات, إضافة أو حذف % ٥ من المساحات والقيم.



توين فيال



ضي
األر

ق 
طاب

ال

توين فيال أ

514 م2 المساحة الكلية

99 م2 3 غرف نوم شاملة تراس سطحي 

كالسيك 
توين فيال

 تنويه :
 ١. كل ما جاء في هذا الكتيب هو لغرض توضيحي فقط, بعض التغييرات الطفيفة قابلة للتطبيق حسب المخطط األصلي للتصميم, اإلنشاءات, الوحدات المبنية والرسم المعماري. برجاء الرجوع إلى الموقع والرسم المعماري. ٢. المساقط األفقية واألثاث لغرض الداللة فقط.

٣. برجاء الرجوع إلى قائمة الرسومات المعمارية والوحدات المبنية فعليا للمساحات وتفاصيل المساحات. ٤. المساحات التفصيلية تعتمد على المتوسطات وقد تختلف لكل وحدة. ٥. المخططات البيانية ليس لها مقياس رسم. ٦. أبعاد الفراغات محددة بالعناصر اإلنشائية وال تشمل 
التشطيبات وأعمال البناء اإلضافية. ٧. تختلف المواصفات والتفاصيل الدقيقة من وحدة ألخرى, للتفاصيل الفنية المحددة برجاء الرجوع للعقد. ٨. االحتفاظ بحق التعديالت الطفيفة للرسومات, إضافة أو حذف % ٥ من المساحات والقيم.



ول
 األ

ق
طاب

ال

حي
ط

س
ق ال

طاب
ال

 تنويه :
 ١. كل ما جاء في هذا الكتيب هو لغرض توضيحي فقط, بعض التغييرات الطفيفة قابلة للتطبيق حسب المخطط األصلي للتصميم, اإلنشاءات, الوحدات المبنية والرسم المعماري. برجاء الرجوع إلى الموقع والرسم المعماري. ٢. المساقط األفقية واألثاث لغرض الداللة فقط.

٣. برجاء الرجوع إلى قائمة الرسومات المعمارية والوحدات المبنية فعليا للمساحات وتفاصيل المساحات. ٤. المساحات التفصيلية تعتمد على المتوسطات وقد تختلف لكل وحدة. ٥. المخططات البيانية ليس لها مقياس رسم. ٦. أبعاد الفراغات محددة بالعناصر اإلنشائية وال تشمل 
التشطيبات وأعمال البناء اإلضافية. ٧. تختلف المواصفات والتفاصيل الدقيقة من وحدة ألخرى, للتفاصيل الفنية المحددة برجاء الرجوع للعقد. ٨. االحتفاظ بحق التعديالت الطفيفة للرسومات, إضافة أو حذف % ٥ من المساحات والقيم.



توين فيال ب

360 م2 المساحة الكلية

45.5 م2 3 غرف نوم شاملة تراس سطحي 

ضي
األر

ق 
طاب

ال
كالسيك 
توين فيال

 تنويه :
 ١. كل ما جاء في هذا الكتيب هو لغرض توضيحي فقط, بعض التغييرات الطفيفة قابلة للتطبيق حسب المخطط األصلي للتصميم, اإلنشاءات, الوحدات المبنية والرسم المعماري. برجاء الرجوع إلى الموقع والرسم المعماري. ٢. المساقط األفقية واألثاث لغرض الداللة فقط.

٣. برجاء الرجوع إلى قائمة الرسومات المعمارية والوحدات المبنية فعليا للمساحات وتفاصيل المساحات. ٤. المساحات التفصيلية تعتمد على المتوسطات وقد تختلف لكل وحدة. ٥. المخططات البيانية ليس لها مقياس رسم. ٦. أبعاد الفراغات محددة بالعناصر اإلنشائية وال تشمل 
التشطيبات وأعمال البناء اإلضافية. ٧. تختلف المواصفات والتفاصيل الدقيقة من وحدة ألخرى, للتفاصيل الفنية المحددة برجاء الرجوع للعقد. ٨. االحتفاظ بحق التعديالت الطفيفة للرسومات, إضافة أو حذف % ٥ من المساحات والقيم.



ول
 األ

ق
طاب

ال

حي
ط

س
ق ال

طاب
ال

 تنويه :
 ١. كل ما جاء في هذا الكتيب هو لغرض توضيحي فقط, بعض التغييرات الطفيفة قابلة للتطبيق حسب المخطط األصلي للتصميم, اإلنشاءات, الوحدات المبنية والرسم المعماري. برجاء الرجوع إلى الموقع والرسم المعماري. ٢. المساقط األفقية واألثاث لغرض الداللة فقط.

٣. برجاء الرجوع إلى قائمة الرسومات المعمارية والوحدات المبنية فعليا للمساحات وتفاصيل المساحات. ٤. المساحات التفصيلية تعتمد على المتوسطات وقد تختلف لكل وحدة. ٥. المخططات البيانية ليس لها مقياس رسم. ٦. أبعاد الفراغات محددة بالعناصر اإلنشائية وال تشمل 
التشطيبات وأعمال البناء اإلضافية. ٧. تختلف المواصفات والتفاصيل الدقيقة من وحدة ألخرى, للتفاصيل الفنية المحددة برجاء الرجوع للعقد. ٨. االحتفاظ بحق التعديالت الطفيفة للرسومات, إضافة أو حذف % ٥ من المساحات والقيم.



تاون هاوس



تاون هاوس أ

ركن

485 م2 المساحة الكلية

109 م2 3 غرف نوم شاملة تراس سطحي 

ضي
األر

ق 
طاب

ال
كالسيك 

تاون هاوس

 تنويه :
 ١. كل ما جاء في هذا الكتيب هو لغرض توضيحي فقط, بعض التغييرات الطفيفة قابلة للتطبيق حسب المخطط األصلي للتصميم, اإلنشاءات, الوحدات المبنية والرسم المعماري. برجاء الرجوع إلى الموقع والرسم المعماري. ٢. المساقط األفقية واألثاث لغرض الداللة فقط.

٣. برجاء الرجوع إلى قائمة الرسومات المعمارية والوحدات المبنية فعليا للمساحات وتفاصيل المساحات. ٤. المساحات التفصيلية تعتمد على المتوسطات وقد تختلف لكل وحدة. ٥. المخططات البيانية ليس لها مقياس رسم. ٦. أبعاد الفراغات محددة بالعناصر اإلنشائية وال تشمل 
التشطيبات وأعمال البناء اإلضافية. ٧. تختلف المواصفات والتفاصيل الدقيقة من وحدة ألخرى, للتفاصيل الفنية المحددة برجاء الرجوع للعقد. ٨. االحتفاظ بحق التعديالت الطفيفة للرسومات, إضافة أو حذف % ٥ من المساحات والقيم.



ول
 األ

ق
طاب

ال

حي
ط

س
ق ال

طاب
ال

 تنويه :
 ١. كل ما جاء في هذا الكتيب هو لغرض توضيحي فقط, بعض التغييرات الطفيفة قابلة للتطبيق حسب المخطط األصلي للتصميم, اإلنشاءات, الوحدات المبنية والرسم المعماري. برجاء الرجوع إلى الموقع والرسم المعماري. ٢. المساقط األفقية واألثاث لغرض الداللة فقط.

٣. برجاء الرجوع إلى قائمة الرسومات المعمارية والوحدات المبنية فعليا للمساحات وتفاصيل المساحات. ٤. المساحات التفصيلية تعتمد على المتوسطات وقد تختلف لكل وحدة. ٥. المخططات البيانية ليس لها مقياس رسم. ٦. أبعاد الفراغات محددة بالعناصر اإلنشائية وال تشمل 
التشطيبات وأعمال البناء اإلضافية. ٧. تختلف المواصفات والتفاصيل الدقيقة من وحدة ألخرى, للتفاصيل الفنية المحددة برجاء الرجوع للعقد. ٨. االحتفاظ بحق التعديالت الطفيفة للرسومات, إضافة أو حذف % ٥ من المساحات والقيم.



وسط

485 م2 المساحة الكلية

109 م2 3 غرف نوم شاملة تراس سطحي 

ضي
األر

ق 
طاب

ال

كالسيك 
تاون هاوس

تاون هاوس أ

 تنويه :
 ١. كل ما جاء في هذا الكتيب هو لغرض توضيحي فقط, بعض التغييرات الطفيفة قابلة للتطبيق حسب المخطط األصلي للتصميم, اإلنشاءات, الوحدات المبنية والرسم المعماري. برجاء الرجوع إلى الموقع والرسم المعماري. ٢. المساقط األفقية واألثاث لغرض الداللة فقط.

٣. برجاء الرجوع إلى قائمة الرسومات المعمارية والوحدات المبنية فعليا للمساحات وتفاصيل المساحات. ٤. المساحات التفصيلية تعتمد على المتوسطات وقد تختلف لكل وحدة. ٥. المخططات البيانية ليس لها مقياس رسم. ٦. أبعاد الفراغات محددة بالعناصر اإلنشائية وال تشمل 
التشطيبات وأعمال البناء اإلضافية. ٧. تختلف المواصفات والتفاصيل الدقيقة من وحدة ألخرى, للتفاصيل الفنية المحددة برجاء الرجوع للعقد. ٨. االحتفاظ بحق التعديالت الطفيفة للرسومات, إضافة أو حذف % ٥ من المساحات والقيم.



ول
 األ

ق
طاب

ال

حي
ط

س
ق ال

طاب
ال

 تنويه :
 ١. كل ما جاء في هذا الكتيب هو لغرض توضيحي فقط, بعض التغييرات الطفيفة قابلة للتطبيق حسب المخطط األصلي للتصميم, اإلنشاءات, الوحدات المبنية والرسم المعماري. برجاء الرجوع إلى الموقع والرسم المعماري. ٢. المساقط األفقية واألثاث لغرض الداللة فقط.

٣. برجاء الرجوع إلى قائمة الرسومات المعمارية والوحدات المبنية فعليا للمساحات وتفاصيل المساحات. ٤. المساحات التفصيلية تعتمد على المتوسطات وقد تختلف لكل وحدة. ٥. المخططات البيانية ليس لها مقياس رسم. ٦. أبعاد الفراغات محددة بالعناصر اإلنشائية وال تشمل 
التشطيبات وأعمال البناء اإلضافية. ٧. تختلف المواصفات والتفاصيل الدقيقة من وحدة ألخرى, للتفاصيل الفنية المحددة برجاء الرجوع للعقد. ٨. االحتفاظ بحق التعديالت الطفيفة للرسومات, إضافة أو حذف % ٥ من المساحات والقيم.



تاون هاوس ب

ركن

405 م2 المساحة الكلية

83 م2 3 غرف نوم شاملة تراس سطحي 

ضي
األر

ق 
طاب

ال

كالسيك 
تاون هاوس

 تنويه :
 ١. كل ما جاء في هذا الكتيب هو لغرض توضيحي فقط, بعض التغييرات الطفيفة قابلة للتطبيق حسب المخطط األصلي للتصميم, اإلنشاءات, الوحدات المبنية والرسم المعماري. برجاء الرجوع إلى الموقع والرسم المعماري. ٢. المساقط األفقية واألثاث لغرض الداللة فقط.

٣. برجاء الرجوع إلى قائمة الرسومات المعمارية والوحدات المبنية فعليا للمساحات وتفاصيل المساحات. ٤. المساحات التفصيلية تعتمد على المتوسطات وقد تختلف لكل وحدة. ٥. المخططات البيانية ليس لها مقياس رسم. ٦. أبعاد الفراغات محددة بالعناصر اإلنشائية وال تشمل 
التشطيبات وأعمال البناء اإلضافية. ٧. تختلف المواصفات والتفاصيل الدقيقة من وحدة ألخرى, للتفاصيل الفنية المحددة برجاء الرجوع للعقد. ٨. االحتفاظ بحق التعديالت الطفيفة للرسومات, إضافة أو حذف % ٥ من المساحات والقيم.



ول
 األ

ق
طاب

ال

حي
ط

س
ق ال

طاب
ال

 تنويه :
 ١. كل ما جاء في هذا الكتيب هو لغرض توضيحي فقط, بعض التغييرات الطفيفة قابلة للتطبيق حسب المخطط األصلي للتصميم, اإلنشاءات, الوحدات المبنية والرسم المعماري. برجاء الرجوع إلى الموقع والرسم المعماري. ٢. المساقط األفقية واألثاث لغرض الداللة فقط.

٣. برجاء الرجوع إلى قائمة الرسومات المعمارية والوحدات المبنية فعليا للمساحات وتفاصيل المساحات. ٤. المساحات التفصيلية تعتمد على المتوسطات وقد تختلف لكل وحدة. ٥. المخططات البيانية ليس لها مقياس رسم. ٦. أبعاد الفراغات محددة بالعناصر اإلنشائية وال تشمل 
التشطيبات وأعمال البناء اإلضافية. ٧. تختلف المواصفات والتفاصيل الدقيقة من وحدة ألخرى, للتفاصيل الفنية المحددة برجاء الرجوع للعقد. ٨. االحتفاظ بحق التعديالت الطفيفة للرسومات, إضافة أو حذف % ٥ من المساحات والقيم.
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 تنويه :
 ١. كل ما جاء في هذا الكتيب هو لغرض توضيحي فقط, بعض التغييرات الطفيفة قابلة للتطبيق حسب المخطط األصلي للتصميم, اإلنشاءات, الوحدات المبنية والرسم المعماري. برجاء الرجوع إلى الموقع والرسم المعماري. ٢. المساقط األفقية واألثاث لغرض الداللة فقط.

٣. برجاء الرجوع إلى قائمة الرسومات المعمارية والوحدات المبنية فعليا للمساحات وتفاصيل المساحات. ٤. المساحات التفصيلية تعتمد على المتوسطات وقد تختلف لكل وحدة. ٥. المخططات البيانية ليس لها مقياس رسم. ٦. أبعاد الفراغات محددة بالعناصر اإلنشائية وال تشمل 
التشطيبات وأعمال البناء اإلضافية. ٧. تختلف المواصفات والتفاصيل الدقيقة من وحدة ألخرى, للتفاصيل الفنية المحددة برجاء الرجوع للعقد. ٨. االحتفاظ بحق التعديالت الطفيفة للرسومات, إضافة أو حذف % ٥ من المساحات والقيم.
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 تنويه :
 ١. كل ما جاء في هذا الكتيب هو لغرض توضيحي فقط, بعض التغييرات الطفيفة قابلة للتطبيق حسب المخطط األصلي للتصميم, اإلنشاءات, الوحدات المبنية والرسم المعماري. برجاء الرجوع إلى الموقع والرسم المعماري. ٢. المساقط األفقية واألثاث لغرض الداللة فقط.

٣. برجاء الرجوع إلى قائمة الرسومات المعمارية والوحدات المبنية فعليا للمساحات وتفاصيل المساحات. ٤. المساحات التفصيلية تعتمد على المتوسطات وقد تختلف لكل وحدة. ٥. المخططات البيانية ليس لها مقياس رسم. ٦. أبعاد الفراغات محددة بالعناصر اإلنشائية وال تشمل 
التشطيبات وأعمال البناء اإلضافية. ٧. تختلف المواصفات والتفاصيل الدقيقة من وحدة ألخرى, للتفاصيل الفنية المحددة برجاء الرجوع للعقد. ٨. االحتفاظ بحق التعديالت الطفيفة للرسومات, إضافة أو حذف % ٥ من المساحات والقيم.
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