
RESIDENCE



اجملتمع األكرث شهرة 
يعــد حــي األشــجار باكــورة املشــروعات الســكنية املتكاملــة 
اخلدمــات مبدينــة الســادس مــن أكتوبــر ويقــع املشــروع 
الســكني علــى مســاحة 176 فــدان مقســمة بــن شــقق، 
تــاون هــاوس وڤيــات وســط مزيــج مــن املســاحات اخلضــراء 
ــة  ــي ومنطق ــادي رياض ــجد ون ــن مس ــة م ــات املتنوع واخلدم
جتاريــة. ويتميــز مبوقعــه الفريــد علــى طريــق الواحــات البحريــة 
خمــس  ويبعــد  مباشــرًة  الدائــري  الطريــق  علــى  واملطــل 
دقائــق مــن مدينــة اإلنتــاج اإلعامــي ومــول مصــر وعشــر 

ــرب. ــول الع ــور وم ــن احمل ــق م دقائ

Al Ashgar is one of the first integrated residential 
projects in 6th of October City and is located on 
176 acres ranging from apartments to town 
houses and villas amid diverse services including 
a mosque, a sports club and a commercial 
area. Its unique location on Wahat Road makes 
it minutes away from the Media Production City, 
Mall of Egypt, Mehwar and Mall of Arabia.



إنضم إىل جمتمعنا
تــم إنشــاء حــي األشــجار فــي نهايــة التســعينات وحتديدًا 
عــام 1997 يف مدينــة الســادس مــن أكتوبــر ليصبــــح مــــن 
أهــم املشــــروعات الســــكنية علــــى املســــتوى احمللــــي 
لتبنيــه مفهــوم احلــي املتكامــل ملــا يقدمــه مــن خدمــات 
ــه  ــذي يجعلــ ــراتيجي الــ ــع االســ ــاز باملوقــ ــاملة. وميتــ ش
قريــــبًا مــــن جميــــع الطــــرق الرئيســــية التــــي تربــــط بينــــه 
ــقة  ــًا 3،300 شــ ــمل تقريبـ ــرة الكــرى، ويشــ ــن القاهــ وبيــ

وتــــاون هــــاوس وڤيا منشــــأة بالكامــــل وســــاكنة.

Al Ashgar was established in 1997 in 6th 

of October City, becoming one of the first 
residential projects known for adopting the 
concept of the integrated neighborhood with 
comprehensive services. It is in a central 
location and includes around 3,300 apartments, 
town houses and villas.



إغتنم الفرصة األخرية 
ذات  معماريــة  بنمــاذج  ريزيدنــس  األشــجار  حــي  يتميــز 
طابــع انســيابي يتناســب مــع طابــع حــي األشــجار، و ينفــرد 
مبوقعــه املطــل علــى نــادي األشــجار، املنطقــة التجاريــة 
ــدور  ــن ال ــن ب ــدات م ــوع يف الوح ــود تن ــع وج ــجد م واملس
األرضــي بحديقــة خاصــة واألدوار املتكــررة. ويـقـــــع علــــى 
ــدم 210  ــارة تقــ ــن 17 عمــ ــون مــ ــاحة 22،800 م2 ويتكــ مســ
شــقة مــــن خــــال ثــــاث منــــاذج٫ وبذلــك متثــل نســبة 
تــرواح  املشــروع.  مســاحة  مــن  فقــط   ٪2٤ املبــاين 
مساحات الوحدات مــــا بـــن 1٤2 م2 و221 م2 مــــا بـيـن الــدور 
األرضــــي وحتــــى الــــدوراخلامس مع وجود مصعد، ومتثل 
نســبة التحميــل 12٪ إىل 1٤٪ مــن صــايف مســاحة الوحــدة .

Ashgar Residence is characterized by its 
architectural nature that is compatible with Al 
Ashgar, and its unique location overlooking 
Al Ashgar Club, the commercial area and the 
mosque. It is located on 22,800m2 consisting 
of 17 buildings representing 24% of the total 
project area. Ashgar Residence offers 210 
apartments through three different models with 
unit areas ranging from 142m2 to around 221m2.

جميع املناظري امللونة قد تخضع للمراجعة



املوقع املتميز 
يتميــــز حــــي األشــــجار مبوقعــه االســــراتيجي حيــث يقــع 
املشــروع  أمــام خمــرج الطريــــق الدائــــري علــى طريــق 
الواحــات، وبالقــرب مــن طريــــق الفيــــوم، طريــــق دهشــــور 
وفــــوكا ممــا يجعــل موقعــه يتوســط الطــرق الرئيســية 
مبدينــة الســادس مــن أكتوبــر والتــي بدورهــا تربــط مــا 
بــن املدينــة واملناطــق احليويــة األخــرى أو وســط املدينة. 
التجاريــــة  بتنــوع املناطــــق  أيضــًا  األشــجار  وميتــاز حــي 
الرئيســــية واحليوية من حوله مثــــل مــــول مصــــر ومدينــة 
ــه. ــق من ــذان يقعــان علــى بعــد دقائ ــي الل ــاج اإلعامــ اإلنتــ

Al Ashgar is located alongside Wahat Road, 
in front of the Ring Road’s exit on Wahat, and 
close to Fayoum Road, Dahshur Connection 
and Foka Road, which in turn connects it 
with other vital areas in 6th of October City or 
downtown including commercial landmarks, 
such as Mall of Egypt and Media Production 
City, which are minutes away.

مول مصر
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اخملطط العام
حــي األشــجار ريزيدنــس ذو إطــــالة علــــى نادي األشجـار، 
تصميم  إىل  باإلضـافة  هذا  واجلامــع  التجاريــة  املنطقــة 
السكن  خصوصيــــة  يوفـــــر  الـــــذى  املبتكـــــر  الوحدات 
وتصميم احلدائق املميـــــز، كمــا أن األدوار املتكــررة تطــل 

علــى مســاحات خضــراء أو نــادي األشــجار.
وتتوســط هــذه املرحلــة إمــا حمــام ســباحة أو نافــورة ممــا 
ــًة إلـــــى  ــذا إضافــ ــة، ه ــدوء والراح ــًا باله ــي إحساس يضف

توافــــــر جميـــع اخلدمـــــــات األساسيـــة.

Ashgar Residence offers a unique location with 
a view of Ashgar Club and the Commercial 
Center, in addition to the innovative design 
of the units. A fountain or swimming pool lies 
amid the two clusters of Ashgar Residence 
for comfort and relaxation, in addition to the 
availability of all the basic needs.

جميع املناظري امللونة قد تخضع للمراجعة



بريل

جميع املناظري امللونة قد تخضع للمراجعة جميع املناظري امللونة قد تخضع للمراجعة



تنويه:
• يتم قياس جميع أبعاد الغرفة من العناصر اإلنشائية ومستبعد منها تشطيبات الحوائط وأية اختالفات تنفيذية

• مساحات الوحدة الفعلية والنوافذ والشرفات والساللم ودرجات األلوان قد تختلف وفقًا لشكل الواجهات والموافقات المعتمدة
• جميع المناظير والمواد واألبعاد والرسومات تقريبية وتخضع للمراجعة

• المساحة الفعلية قد تختلف عن المساحة المذكورة
• حدائق وحدات الدور األرضى قد تختلف فى المساحة واألبعاد وفقًا للتصميم النهائي

• يحتفظ المطور بالحق فى إجراء أية مراجعات

تنويه:
• يتم قياس جميع أبعاد الغرفة من العناصر اإلنشائية ومستبعد منها تشطيبات الحوائط وأية اختالفات تنفيذية

• مساحات الوحدة الفعلية والنوافذ والشرفات والساللم ودرجات األلوان قد تختلف وفقًا لشكل الواجهات والموافقات المعتمدة
• جميع المناظير والمواد واألبعاد والرسومات تقريبية وتخضع للمراجعة

• المساحة الفعلية قد تختلف عن المساحة المذكورة
• حدائق وحدات الدور األرضى قد تختلف فى المساحة واألبعاد وفقًا للتصميم النهائي

• يحتفظ المطور بالحق فى إجراء أية مراجعات

بريل - الدور األرضي
مساحة الوحدة: 1٥2 و 1٥3،٥ م2

م 1.82 X 2.12 املدخل

م 5.63 X 5.63 استقبال

م 3.50 X 4.03 غرفة النوم الرئيسية

م 3.45 X 3.50 غرفة النوم 1

م 3.25 X 4.41 غرفة النوم 2

م 1.75 X 2.19 احلمام الرئيسي

م 2.16 X 2.59 احلمام

م 2.67 X 3.32 املطبخ

121

بريل - الدور املتكرر
مساحة الوحدة: 174.5  - 179.5 م2

م 1.82 X 2.12 املدخل

م 6.88 X 7.63 استقبال

م 3.50 X 5.03 غرفة النوم الرئيسية

م 3.45 X 3.50 غرفة النوم 1

م 3.25 X 4.41 غرفة النوم 2

م 1.75 X 2.19 احلمام الرئيسي

م 2.16 X 2.59 احلمام

م 2.67 X 4.32 املطبخ

121



تنويه:
• يتم قياس جميع أبعاد الغرفة من العناصر اإلنشائية ومستبعد منها تشطيبات الحوائط وأية اختالفات تنفيذية

• مساحات الوحدة الفعلية والنوافذ والشرفات والساللم ودرجات األلوان قد تختلف وفقًا لشكل الواجهات والموافقات المعتمدة
• جميع المناظير والمواد واألبعاد والرسومات تقريبية وتخضع للمراجعة

• المساحة الفعلية قد تختلف عن المساحة المذكورة
• حدائق وحدات الدور األرضى قد تختلف فى المساحة واألبعاد وفقًا للتصميم النهائي

• يحتفظ المطور بالحق فى إجراء أية مراجعات

تنويه:
• يتم قياس جميع أبعاد الغرفة من العناصر اإلنشائية ومستبعد منها تشطيبات الحوائط وأية اختالفات تنفيذية

• مساحات الوحدة الفعلية والنوافذ والشرفات والساللم ودرجات األلوان قد تختلف وفقًا لشكل الواجهات والموافقات المعتمدة
• جميع المناظير والمواد واألبعاد والرسومات تقريبية وتخضع للمراجعة

• المساحة الفعلية قد تختلف عن المساحة المذكورة
• حدائق وحدات الدور األرضى قد تختلف فى المساحة واألبعاد وفقًا للتصميم النهائي

• يحتفظ المطور بالحق فى إجراء أية مراجعات

بريل - الروف
غرفة: 30.5 م2  / تراس : 87 و 89 م2

م 4.38 X 4.44 غرفة معيشة

م 1.75 X 2.67 خمزن

م 1.62 X 1.75 حمام

121

بريل - الدور اخلامس
مساحة الوحدة: 174.5  - 179.5 م2

م 1.82 X 2.12 املدخل

م 6.88 X 7.63 استقبال

م 3.50 X 5.03 غرفة النوم الرئيسية

م 3.45 X 3.50 غرفة النوم 1

م 3.25 X 4.41 غرفة النوم 2

م 1.75 X 2.19 احلمام الرئيسي

م 2.16 X 2.59 احلمام

م 2.67 X 4.32 املطبخ

121



توباز

جميع املناظري امللونة قد تخضع للمراجعة



تنويه:
• يتم قياس جميع أبعاد الغرفة من العناصر اإلنشائية ومستبعد منها تشطيبات الحوائط وأية اختالفات تنفيذية

• مساحات الوحدة الفعلية والنوافذ والشرفات والساللم ودرجات األلوان قد تختلف وفقًا لشكل الواجهات والموافقات المعتمدة
• جميع المناظير والمواد واألبعاد والرسومات تقريبية وتخضع للمراجعة

• المساحة الفعلية قد تختلف عن المساحة المذكورة
• حدائق وحدات الدور األرضى قد تختلف فى المساحة واألبعاد وفقًا للتصميم النهائي

• يحتفظ المطور بالحق فى إجراء أية مراجعات

تنويه:
• يتم قياس جميع أبعاد الغرفة من العناصر اإلنشائية ومستبعد منها تشطيبات الحوائط وأية اختالفات تنفيذية

• مساحات الوحدة الفعلية والنوافذ والشرفات والساللم ودرجات األلوان قد تختلف وفقًا لشكل الواجهات والموافقات المعتمدة
• جميع المناظير والمواد واألبعاد والرسومات تقريبية وتخضع للمراجعة

• المساحة الفعلية قد تختلف عن المساحة المذكورة
• حدائق وحدات الدور األرضى قد تختلف فى المساحة واألبعاد وفقًا للتصميم النهائي

• يحتفظ المطور بالحق فى إجراء أية مراجعات

توباز - الدور األرضي
مساحة الوحدة: 142  و 143 م2

م 1.38 X 1.51 املدخل

م 3.88 X 5.65 استقبال

م 3.38 X 4.80 غرفة النوم الرئيسية

م 3.25 X 3.74 غرفة النوم 1

م 3.25 X 3.38 غرفة النوم 2

م 1.50 X 2.51 احلمام الرئيسي

م 2.22 X 3.32 احلمام

م 2.75 X 3.99 املطبخ

توباز - الدور املتكرر
مساحة الوحدة: 145  -  148.5 م2

م 1.38 X 1.51 املدخل

م 5.13 X 5.65 استقبال

م 3.38 X 4.80 غرفة النوم الرئيسية

م 3.74 X 3.83 غرفة النوم 1

م 3.25 X 4.38 غرفة النوم 2

م 1.50 X 3.03 احلمام الرئيسي

م 1.70 X 2.22 احلمام

م 2.75 X 3.99 املطبخ

121
121



تنويه:
• يتم قياس جميع أبعاد الغرفة من العناصر اإلنشائية ومستبعد منها تشطيبات الحوائط وأية اختالفات تنفيذية

• مساحات الوحدة الفعلية والنوافذ والشرفات والساللم ودرجات األلوان قد تختلف وفقًا لشكل الواجهات والموافقات المعتمدة
• جميع المناظير والمواد واألبعاد والرسومات تقريبية وتخضع للمراجعة

• المساحة الفعلية قد تختلف عن المساحة المذكورة
• حدائق وحدات الدور األرضى قد تختلف فى المساحة واألبعاد وفقًا للتصميم النهائي

• يحتفظ المطور بالحق فى إجراء أية مراجعات

تنويه:
• يتم قياس جميع أبعاد الغرفة من العناصر اإلنشائية ومستبعد منها تشطيبات الحوائط وأية اختالفات تنفيذية

• مساحات الوحدة الفعلية والنوافذ والشرفات والساللم ودرجات األلوان قد تختلف وفقًا لشكل الواجهات والموافقات المعتمدة
• جميع المناظير والمواد واألبعاد والرسومات تقريبية وتخضع للمراجعة

• المساحة الفعلية قد تختلف عن المساحة المذكورة
• حدائق وحدات الدور األرضى قد تختلف فى المساحة واألبعاد وفقًا للتصميم النهائي

• يحتفظ المطور بالحق فى إجراء أية مراجعات

توباز - الدور اخلامس
مساحة الوحدة: 1٤7  و  148.5 م2

توباز - الروف
غرفة: 25 م2  / تراس : 67 و 79 م2

م 3.34 X 3.75 غرفة معيشة

م 1.85 X 2.75 حمام

م 1.38 X 1.51 املدخل

م 5.13 X 5.65 استقبال

م 3.38 X 4.80 غرفة النوم الرئيسية

م 3.74 X 3.83 غرفة النوم 1

م 3.25 X 3.38 غرفة النوم 2

م 3.03 X 1.50 احلمام الرئيسي

م 1.70 X 2.22 احلمام

م 2.75 X 3.99 املطبخ
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روبي

جميع املناظري امللونة قد تخضع للمراجعة



تنويه:
• يتم قياس جميع أبعاد الغرفة من العناصر اإلنشائية ومستبعد منها تشطيبات الحوائط وأية اختالفات تنفيذية

• مساحات الوحدة الفعلية والنوافذ والشرفات والساللم ودرجات األلوان قد تختلف وفقًا لشكل الواجهات والموافقات المعتمدة
• جميع المناظير والمواد واألبعاد والرسومات تقريبية وتخضع للمراجعة

• المساحة الفعلية قد تختلف عن المساحة المذكورة
• حدائق وحدات الدور األرضى قد تختلف فى المساحة واألبعاد وفقًا للتصميم النهائي

• يحتفظ المطور بالحق فى إجراء أية مراجعات

تنويه:
• يتم قياس جميع أبعاد الغرفة من العناصر اإلنشائية ومستبعد منها تشطيبات الحوائط وأية اختالفات تنفيذية

• مساحات الوحدة الفعلية والنوافذ والشرفات والساللم ودرجات األلوان قد تختلف وفقًا لشكل الواجهات والموافقات المعتمدة
• جميع المناظير والمواد واألبعاد والرسومات تقريبية وتخضع للمراجعة

• المساحة الفعلية قد تختلف عن المساحة المذكورة
• حدائق وحدات الدور األرضى قد تختلف فى المساحة واألبعاد وفقًا للتصميم النهائي

• يحتفظ المطور بالحق فى إجراء أية مراجعات

روبي - الدور األرضي
مساحة وحدة )1( و )3(: 187 م2  / مساحة وحدة )2(: 194 م2

شقة ١ و ٣
م 2.33 X 3.40 املدخل

م 6.50 X 6.66 استقبال

م 3.98 X 4.66 غرفة النوم الرئيسية

م 3.73 X 4.48 غرفة النوم ١

م 3.60 X 4.03 غرفة النوم ٢

م 2.00 X 3.38 احلمام 1

م 1.31 X 3.58 احلمام2 

م 2.51 X 3.58 املطبخ

م 1.27 X 3.93 خمزن

شقة ٢
م 1.93 X 2.80 املدخل

م 5.65 X 7.00 استقبال

م 3.61 X 4.88 غرفة النوم الرئيسية

م 3.60 X 4.00 غرفة النوم ١

م 3.88 X 5.20 غرفة النوم ٢

م 2.37 X 2.90 احلمام 1

م 2.02 X 2.49 احلمام2 

م 2.50 X 5.20 املطبخ

م 1.58 X 3.61 خمزن

شقة ١ و ٣
م 2.33 X 3.40 املدخل

م 6.50 X 6.60 استقبال

م 3.98 X 4.66 غرفة النوم الرئيسية

م 3.73 X 4.48 غرفة النوم ١

م 3.60 X 4.03 غرفة النوم ٢

م 2.00 X 3.38 احلمام 1

م 1.31 X 3.58 احلمام2 

م 2.51 X 3.58 املطبخ

م 1.27 X 3.93 خمزن

شقة ٢
م 1.93 X 2.80 املدخل

م 5.65 X 7.00 استقبال

م 3.61 X 4.88 غرفة النوم الرئيسية

م 3.60 X 4.00 غرفة النوم ١

م 3.88 X 5.20 غرفة النوم ٢

م 2.37 X 2.90 احلمام 1

م 2.02 X 2.49 احلمام2 

م 2.50 X 5.20 املطبخ

م 1.58 X 3.61 خمزن

روبي - الدور املتكرر
مساحة وحدة )1( و )3(: 183  و  188 م2  / مساحة وحدة )2(: 192 م2
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تنويه:
• يتم قياس جميع أبعاد الغرفة من العناصر اإلنشائية ومستبعد منها تشطيبات الحوائط وأية اختالفات تنفيذية

• مساحات الوحدة الفعلية والنوافذ والشرفات والساللم ودرجات األلوان قد تختلف وفقًا لشكل الواجهات والموافقات المعتمدة
• جميع المناظير والمواد واألبعاد والرسومات تقريبية وتخضع للمراجعة

• المساحة الفعلية قد تختلف عن المساحة المذكورة
• حدائق وحدات الدور األرضى قد تختلف فى المساحة واألبعاد وفقًا للتصميم النهائي

• يحتفظ المطور بالحق فى إجراء أية مراجعات

تنويه:
• يتم قياس جميع أبعاد الغرفة من العناصر اإلنشائية ومستبعد منها تشطيبات الحوائط وأية اختالفات تنفيذية

• مساحات الوحدة الفعلية والنوافذ والشرفات والساللم ودرجات األلوان قد تختلف وفقًا لشكل الواجهات والموافقات المعتمدة
• جميع المناظير والمواد واألبعاد والرسومات تقريبية وتخضع للمراجعة

• المساحة الفعلية قد تختلف عن المساحة المذكورة
• حدائق وحدات الدور األرضى قد تختلف فى المساحة واألبعاد وفقًا للتصميم النهائي

• يحتفظ المطور بالحق فى إجراء أية مراجعات

روبي - الدور اخلامس
مساحة وحدة )1( و )3(: 183  م2  / مساحة وحدة )2(: 192 م2

روبي - الروف
غرفة: 29 م2  / تراس وحدة )1(و)3( : 74.5 م2  / تراس وحدة )2( : 89 م2

R03 و R01 السطح شقة

م 3.85 X 6.05 غرفة معيشة

R02 السطح شقة

م 4.60 X 7.20 غرفة معيشة

شقة ١ و ٣
م 2.33 X 3.40 املدخل

م 6.50 X 6.60 استقبال

م 3.98 X 5.10 غرفة النوم الرئيسية

م 3.73 X 4.48 غرفة النوم ١

م 3.60 X 4.03 غرفة النوم ٢

م 2.00 X 3.38 احلمام 1

م 1.31 X 3.58 احلمام2 

م 2.51 X 3.58 املطبخ

م 0.83 X 3.98 خمزن

شقة ٢
م 1.93 X 2.80 املدخل

م 5.65 X 7.00 استقبال

م 3.61 X 4.88 غرفة النوم الرئيسية

م 3.60 X 4.00 غرفة النوم ١

م 3.88 X 5.20 غرفة النوم ٢

م 2.37 X 2.90 احلمام 1

م 2.02 X 2.49 احلمام2 

م 2.50 X 5.20 املطبخ

م 0.76 X 3.49 خمزن
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خدمات يف متناول يدك
األشــجار  نــادي  ومنهــا  املزايــا  جميــع  األشــجار  حــي  يقــدم 
جمهــزة  ألعــاب  صالــة  يشــمل  والــذي  والرياضــي،  االجتماعــي 
تنــس،  ماعــب   ۳ أوليمبــي،  نصــف  ســباحة  حمــام   ۲ بالكامــل، 
ألعــاب  وســاحة  للجــري  ممــرات  و٤  مصغــر  قــدم  كــرة  ملعــب 

ومطعــم. مقهــى  إىل  باإلضافــة  هــذا  األغــراض.  متعــددة 

كمــا أن املركــز التجــاري يقــدم لــك جمموعــة مــن احملــات التجارية 
والعيــادات الطبية.

مت تشــييد جامــع األشــجار علــى مــا يقــرب مــن مســاحة ۱،۰۰۰ م2  
مــع منطقــة حميطــة بــه مفتوحــة تبلــغ حــوايل ۳،۰۰۰ م2.

Al Ashgar offers several benefits, including the Social 
and Sports Club, equipped with a gymnasium, two 
half Olympic swimming pools, three tennis courts, a 
miniature football court and four-lane running tracks, 
in addition to a café and a restaurant.
The Commercial Center offers basic services including 
a clinic and a mosque built on approximately 1,000m2, 
with an open surrounding area of about 3,000m2.



مواصفات النصف تشطيب 
التشطيبات اخلارجية

دهانــات الواجهــات اخلارجيــة مــن مــواد مقاومــة للعوامــل   •
. املصمــم  مبعرفــة  اخملتــارة  األلــوان  حســب  اجلويــة 

ــة و مغطــاه ببــاط  ــة ضــد احلــرارة و الرطوب األســطح معزول  •
أســطح مــع تخليــق امليــول الازمــة لصــرف ميــاه األمطــار.
درابزينــات الراســات مــن احلديد املشــغول حســب التصميم   •

املعتمــد .
ــي  ــوم احملل ــات األلومني ــن قطاع ــارة م ــي للعم ــاب الرئيس الب  •

للوحــدة الرئيســي  البــاب  أمــا  شــفاف٫  الزجــاج  و  امللــون 
الدهــان  و  احلشــوات  و  املوســكي  اخلشــب  مــن  فيكــون   •

املعتمــد. التصميــم  حســب 
النوافــذ و األبــواب اخلارجيــة قطاعــات مــن األلومنيــوم احمللــي   •

امللــون و الزجــاج شــفاف حســب التصميــم املعتمــد .
احلليات و الكرانيش اخلارجية حسب التصميم املعتمد .  •

أرضيــة املدخــل الرئيســي والســامل الرئيســية و بســطة   •
املعتمــد. التصميــم  حســب  احمللــي  الرخــام  مــن  األدوار 
كافــة العمــارات مــزودة مبصعــد داخلــي حســب التصميــم و   •

باملشــروع. املعتمــدة  املواصفــات 

مواصفات النصف تشطيب 

أعمال الصحي
)U.P.V.C( احمللــي  الـــ  الصــرف اخلارجيــة مــن  متديــدات   •

املعتمــد. التصميــم  حســب 
احمللــي  بروبلــن  البــويل  مــن  اخلارجيــة  امليــاه  متديــدات      •

املعتمــد. التصميــم  حســب 
 

أعمال الكهرباء
اللوحة الرئيسية )فرمي فقط(.  •

التمديــدات الكهربائيــة الداخليــة الكاملــة )مواســري، علــب( يف   •
األســقف اخلرســانية واحلوائــط حســب التصميــم املعتمــد.

وصلة التيار اخلفيف.  •

احلديقة ) بالنسبة لوحدات الدور االرضى فقط ( 
ردم و تســوية احلديقــة و زراعتهــا جنيلــة فقــط مــع عمــل   •
ســياج شــجري بارتفــاع مــر مــن الدودنيــا علــى كامــل حميــط 

احلديقــة.
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