
12612

2396234

3226132

412448

5564224

6344136

7742148

829129

963

15/11/2016تاري    خ اإلنتهاء24/02/2014

252,300,140                    
تم اإلنتهاء من المرحلة شامل أعمال المبانى حتى التشطيب النهانى وشبكات المياة 

والرصف وأعمال الالندسكيب والطرق بتكلفة إجمالية

إجماىل عدد الوحدات

Alt 2

Cocktail

Twin

Separate

2 bedroom

3 bedroom

Alt 1

إجماىل عدد الوحداتعدد النموذج

بيان بعدد الوحدات والتكلفة المالية للمرحلة األوىل

عدد الوحدات بكل نموذجم النموذج

1 bedroom

وع /إسم المشر

وع /موقع المشر

/المالك

/اإلستشارى

 الساحل الشماىل– سيدى عبدالرحمن - مطروح–  طريق األسكندرية 136ك 

كة األهىل للتنمية العقارية شر

ى صبور مكتب المهندس اإلستشارى حسي 

وع فدان350 /مساحة المشر

وع /مكونات المشر

    شركة الشمس للمقاوالت واالعمال الهندسية           

تاري    خ البدء

إستكمال المرحلة األوىل -1

المرحلة الثانية-2

المرحلة الثالثة-3

المرحلة الرابعة-4

منطقة الخدمات-5

2الشقق الفندقية -6

4الشقق الفندقية -7

:      وبيانهم كما يىل

قرية أمواج 



113678

28648

34624

4314124

532264

650150

388

13/08/2016تاري    خ اإلنتهاء2/1/2014

236,765,024                    

111666

28648

3176102

4226132

5196114

63412

712224

498

9/8/2018تاري    خ اإلنتهاء11/8/2015

417,905,864                    
تم اإلنتهاء من المرحلة شامل أعمال المبانى حتى التشطيب النهانى وشبكات المياة 

والرصف وأعمال الالندسكيب والطرق والمنطقة التجارية بتكلفة إجمالية

Type Y

Type Y’

إجماىل عدد الوحدات

تم اإلنتهاء من المرحلة شامل أعمال المبانى حتى التشطيب النهانى وشبكات المياة 

والرصف وأعمال الالندسكيب والطرق بتكلفة إجمالية

Type A

Type C

Type G

Type N

Type T

Type S

Type V

إجماىل عدد الوحدات

بيان بعدد الوحدات والتكلفة المالية للمرحلة الثالثة

إجماىل عدد الوحداتعدد الوحدات بكل نموذجعدد النموذجالنموذجم

إجماىل عدد الوحدات

Type A

Type C-New

Type C-Old

Type E

بيان بعدد الوحدات والتكلفة المالية للمرحلة التانية

عدد الوحدات بكل نموذجعدد النموذجالنموذجم

تاري    خ البدء

تاري    خ البدء



1806480

215460

314684

412672

696

431,715,577                    

1

2

3

4

5

30/04/2016تاري    خ اإلنتهاء6/1/2015

28,508,676                       

Type N

Type Y

Type J

Type C

بيان بعدد الوحدات والتكلفة المالية للمرحلة الرابعة

إجماىل عدد الوحداتعدد الوحدات بكل نموذجعدد النموذجالنموذجم

تم اإلنتهاء من التنفيذ بتكلفة إجمالية

مبتى محطة التحلية

مبتى محطة المعالجة بالغرف الخدمية الملحقة بها

ب خزان مياه الشر

خزان مياه الرى

خزان المياه العكرة

إجماىل عدد الوحدات

جارى العمل بالمرحلة وإجماىل ما تم تنفيذه حتى اآلن شامل أعمال المبانى وشبكات 

المياة والرصف وأعمال الالندسكيب والطرق

بيان بالمبانى والتكلفة المالية لمنطقة الخدمات

تاري    خ البدء

1/9/2015تاري    خ البدء



1158120

26636

371284

240

29/07/2019تاري    خ اإلنتهاء19/12/2017

206,139,154                    

11512180

180

3,943,703                         

1,577,278,138       

جارى العمل بالمرحلة وإجماىل ما تم تنفيذه حتى اآلن شامل أعمال المبانى وشبكات 

المياة والرصف وأعمال الالندسكيب والطرق

Type K

إجماىل عدد الوحدات

تم اإلنتهاء من المرحلة شامل أعمال المبانى حتى التشطيب النهانى وشبكات المياة 

والرصف وأعمال الالندسكيب والطرق والمنطقة التجارية بتكلفة إجمالية

4بيان بعدد الوحدات والتكلفة المالية لمنطقة الشقق الفندقية 

إجماىل عدد الوحداتعدد الوحدات بكل نموذجعدد النموذجالنموذجم

Type R

Type R1

Type K

إجماىل عدد الوحدات

2بيان بعدد الوحدات والتكلفة المالية لمنطقة الشقق الفندقية 

إجماىل عدد الوحداتعدد الوحدات بكل نموذجعدد النموذجالنموذجم

 ومائة وثمانية  )فقط وقدره 
ً
 ومائتى وثمانية وسبعون ألفا

ً
مليار وخمسمائة وسبعة وسبعون مليونا

 
ً
(وثالثون جنيها

تاري    خ البدء

24/10/2017تاري    خ البدء

إجماىل ما تم تنفيذه حتى اآلن


