






عشرون عاماً
من الخبرة

 تأسســـت شركــة                        للتطوير
مصرية مساهمـة  كشركـة   العقاري 
العامـة الهيئـــة  رئيـس  لقـرار   وفق� 
مرتكــزة الحرة،  والمناطق   ل�ستثمـار 
عـام� العشرون  تتجــــاوز  خبـرة   على 
لمؤسسيهـا  أعضاء مجلــــس ا�دارة
والتثميــــن، التقيـيـــم  فــــى    كخبـراء 
التسويـــــق، ا�ستثمار التطوير،   أعمال 
المصرفيـــة والعمليــــــات   العقــــارى 
المركـــزي البنــــك  مــن   معتمديـــــن 
       والعديــــــد مـن الهيئــــات المصريـــة

والدوليـة

 وقد عاهدت                         عمالؤها بنهج
ومواقعها المشروعات  إختيار  في   فريد 
 حتى نضمن لهم التميز والنجاح لنمثل
بالتزام وتبدأ  قوية  مضافة   قيمة 

بعائــــد إستثمــــاري موثق  الشركــــة 
لعمالؤها من أول عام

الشركة  لذلك فإن جميع مشروعات 
 في أكثـــــــر ا´حيـــــاء تميز³ بالقاهــرة
الشوارع على  تقـــع  حيــــث   الجديدة 
 الرئيسيـــــة والقريبـــــة مـــــن مناطق
 الخدمات والمراكـــز الحيويــــة مثـــل

النوادي والجامعات

 ودائمـــ� مـــا نتطلــــع  فــــي تصميم
من المعادلة  تحقيق  الــى   مشاريعنا 
مع الجمالية  الوظيفـة  مراعاة   حيث 
 ا�هتمام بأدق التفاصيل  ل�ستفـــادة
الداخلــــي التصميــم  مـــن   القصوى 
يضيف امثــــل  �ستغــــالل   للوحدات 

 قيمة حقيقية



الخبرة ما يمكنها من  تمتلـك من  الجديدة  القاهرة  أول شركة مساهمة مصرية في 
مخالفات،  بدون  وقانونية  هندسيـــة  معايير  ومواصفـــات،  بشروط  مشروعــــات  بنــــاء 
للمعاييـــر  طبقــ�  الخامات  أجـود  واستخــدام  التفاصيـل  بـأدق  خاللها  مـــن  نلتزم 
والمواصفات العالميه لضمان ا´فضل لعمالؤنا مع تقديم المرونة المثلــى في كافة 

البرامج المالية �ستثمار آمن تتوارثه ا¿جيال.

رؤيتها
خصوصـــ�  عامة،  بصفة  العقاري  التطوير  مجال  في  الرائدة  الشركات  نتصدر  أن 
البناء  مفهوم  لترسيخ  نهدف  كما  االدارية،  والعاصمـــة  الجديـــدة  القاهرة  بمدينتــــي 

الحديث واالحترافـــي وفق االشتراطـــات والمواصفات العالمية في مصر.







3 5 6 D
النرجس الجديدة

وأنت تسكن في
كاسيل "استمتع"

واجهة ذات طابع أسباني أندلسي متميز
روعة السكن على شارع فاصل عرضه 30 متر

تسكن بجوار منطقة الخدمات الرئيسية بالحي وعلى بعد دقيقة واحده.
القرب من محور طلعت حرب و طريق السخنة و شارع التسعين الجنوبي

تسكن بجوار الجامعة ا´لمانية و مسجد فاطمة الشربتلي.
رفاهية السكن فور االستالم.

الجامعه ا´لمانية

عمارات النرجس
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Bedroom 3,60X3,72 5,32X4,38
2,40X3,20 

1,80X2,48 

3,60X3,60
3,80X3,60 

Bedroom
Master Bedroom
Master Bathroom

1,80X1,80Bathroom

Reception
Kitchen

2,40X1,38Trace 

ا�رضي 140 متر + حديقة 102 متر

 ا�رضي ا�رضي



Bedroom 3,60X3,72 5,32X4,28
2,20X3,30

1,92X1,80

3,60X3,72
3,60X4,00

Bedroom
Master Bedroom
Master Bathroom

2,00X1,80Bathroom

Reception
Kitchen

ا�رضي 136 متر + حديقة 105 متر

 ا�رضي ا�رضي



Bedroom 3,80X3,72 6,62X6,38
3,20X2,40

2,48X1,80

3,20X1,10
1,80X1,80

3,60X4,06
3,80X3,60

Bedroom
Master Bedroom
Master Bathroom

Reception

Bathroom
Bathroom

Kitchen
1,08X3,25Trace

متكرر: 165 متر

متكررمتكرر



متكرر: 160 متر

Bedroom 3,60X3,72 7,02X6,38
2,48X3,30

1,92X1,80
1,92X1,80

3,72X3,60
3,60X4,00

Bedroom
Master Bedroom
Master Bathroom

Reception

Bathroom

Kitchen
3,25X1,08Trace

متكررمتكرر



ابواب مصفحة

بوابات الكترونية
للمداخل والجراج



انتركم مرئيدش مركزي

كاميرات
مراقبة

جراجات
ومخــــــازن

مصاعد اوربية
من الجراج الى الرووف



Silver Star Mall Downtown, El Sebaeen St., 
In Front of Industrial Development Authority   

Tel.: (+202) 28 105 577
E-mail: info@scopereal.com


