


المطور العقاري

                       هي شركة مساهمة مصرية , من كبري الشركات بمجال التطوير العقاري في القاهرة الجديدة ( التجمع 
 Living Yards القابضة والمالكة لبراند تونة دولفين وكافي بريك و AM Group الخامس ) وهي إحدي شركات مجموعة

تعتبر الشركة واحدة من أكبر شركات ا�ستثمار العقاري في التجمع الخامس �نها تمتلك أكثر من              مشروع في 
القاهرة الجديدة

تمتلك شركة                             كل مشاريعها بالكامل وتعتبر الشركة أكبر مطور عقاري مالك في القاهرة الجديدة ويتم توقيع 
العقود من خاللها �نها ( المالك الوحيد ل�رض والمشروع ) بدون وجود وسطاء مع وجود كافة ا�وراق القانونية , وتعتمد 

الشركة أحيانا علي شركات عقارية أخري في التجمع الخامس لتسويق مشروعاتها بدون أي تعديل أو تغيير في ا�سعار.

وتقوم شركة                           بتسويق مشروع The Loft  التابع لشركة Living Yards في العاصمة ا�دارية الجديدة بإعتبار أن 
شركة Living Yard تابعة لشركة AM Group  القابضة

تمتلك                           سابقة أعمال كبيرة بمختلف أحياء القاهرة الجديدة ومصر الجديدة من خالل إدارة هندسية متميزة 
خاصة بالشركة

تهدف                           إلي تحقيق قيمة مختلفة لقطاع العقارات في مصر من خالل تقنيات البناء والتكنولوجيا المتقدمة 
وتقدم تجربة مختلفة وفريدة من نوعها وهي تجربة الـ Smart House ومن خاللها يستطيع العمالء التحكم في 

Mobile Application الوحدات من خالل



واجهه  كالسيك من أفضل أنواع الخامات
مـدخـل فندقي مـن أرقـي أنـواع الــرخــام
الـمـشـروع بـإطاللـة مباشرة علي حـديـقـه
علي بعـد خـطـوات مـن طـريق الـسـويـس
بالقرب من محور يوسف السباعي والرحاب
بــالـقـرب من فندق توليب وحديقة ا�سرة
بــالــقـرب مـن مــنـطــقـة الــــخــدمـــــــات 

مميزات المشروع



مواصفات التشطيب

ألوميتال علي
الواجهة 

صرف مطر
للجراجات  مداخل  فندقية واجهات مميزة



موقع المشروع







المساحات



1- Terrace
2- Reception 
3- kitchen
4- bedroom 1 
5- bedroom 2 

1.20x1.20
6.07x4.50
2.20x4.03
3.50x4.19
3.50x4.19

6- Master Bedroom
7- Bathroom1
8- Bathroom2
9- Corridor

3.50x5.41
2.40x1.74
2.80x1.74
1.10x7.45

152M2

GARDEN

101M2

GROUND FLOOR



1- Terrace
2- Reception 
3- kitchen
4- bedroom 1 
5- bedroom 2 

6-Master Bedroom
7- Bathroom1
8- Bathroom2
9- Corridor

1.20x1.20
5.08x5.69
3.84x2.25
4.00x3.50
4.00x3.50

5.22x3.50
2.40x1.74
2.80x1.74
1.10x7.45

152M2

GARDEN

Ground floor 

111 M2



172M2

TYPICAL FLOOR

1- Terrace
2- Reception 
3- Bathroom1
4- kitchen
5- bedroom 1 

3.80x1.20
6.29x7.42
3.12x1.05
4.02x2.25
4.18x3.50

6- bedroom 2  
7- Master Bedroom
8- Bathroom2
9- Bathroom3
10- Corridor

4.18x3.50
5.40x3.50
2.40x1.74
2.80x1.74
1.10x7.45



172M2

1- Terrace
2- Reception 
3- Bathroom1
4- kitchen
5- bedroom 1 

3.80x1.20
6.29x7.40
3.14x1.05
4.03x2.25
4.19x3.50

6- bedroom 2  
7- Master Bedroom
8- Bathroom2
9- Bathroom3
10- Corridor

4.19x3.50
5.41x3.50
2.40x1.74
2.80x1.74
1.10x7.45

TYPICAL FLOOR
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 37القرنفل    



65القرنفل    

القصر    

F127 بيت الوطن

42اللوتس    

2الصرح  


