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يقف برج َون زمالك بشموخ على الطرف الشمالي لجزيرة 
الجيزة بحي الزمالك الراقي والمتطور. ويقع البرج المكون 

من 21 وحدة سكنية على مسافة قصيرة سيرًا على 
األقدام من بعض الوجهات الفنية والثقافية المميزة 

فضاًل عن المطاعم واألماكن العصرية في مصر، ويبعد 
البرح 19 كم فقط من مطار القاهرة الدولي.

تمثال أم كلثوم

ساقية الصاوي

حديقة األسماك

جزيرة الجيزة

نادي الجزيرة 
الرياضي

 برج
القاهرة

دار األوبرا 
المصرية

محور 26 يوليو

ري
صب

ن 
س

ع ح
شار

جسر 6 أكتوبر

شارع الجزيرة

الجزيرة

محمد محمود مختار

 عنوان يتسم
باألصالة والعصرية

حرير
ن الت

ميدا
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القاهرة: 
ثراء ساحر

يحتل برج َون زمالك موقعًا يسهل الوصول 
إليه من جهتي الشرق والغرب لمدينة القاهرة، 

والتي تشتهر بموروث ثقافي وتراثي يمتد 
آلالف السنين.

من العبقرية الفذة التي بنت األهرامات إلى 
حس الفكاهة الذي يتمتع به أهلها، تغزل مدينة 

القاهرة بشغف خيوط ماضيها الغني لتجعل منه 
ر غدًا واعدًا مليئًا بالجمال. نسيجًا جمياًل يصوِّ

اليوم، تفتخر المدينة بمشهد ثقافي ذو ألوان 
زاهية ونشاط اقتصادي مزدهر، مدعوم بتنوع 

سوق العقارات التي جذبت ولفترة طويلة انتباه 
الكثير من المستثمرين المميزين الذين لديهم 

رؤية ثاقبة نحو المستقبل.
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 احلياة
يف الزمالك

حي فريد
ينبض باحلياة.

ُيعد حي الزمالك من أشهر األحياء السكنية 
وأكثرها حيوية في القاهرة، ويجسد مستوى 

الحياة الراقي في وسط المدينة، حيث يعد 
 موطنًا للكثير من السفارات والقنصليات، 

وكذلك المكان المفضل إلقامة أثرياء المدينة. 

يشتهر حي الزمالك على صعيد مصر بكثرة 
المقاهي الراقية والحياة الليلية الصاخبة 

والبوتيكات والمرافق الترفيهية المتنوعة، كما 
يعتبر المقر الرئيسي لنادي الجزيرة الرياضي؛ 

أقدم األندية في مصر، باإلضافة إلى إحتوائه 
على العديد من أرقى المطاعم في القاهرة.

كما يعتبر الحي القلب الثقافي غير الرسمي 
للقاهرة بفضل وجود دار األوبرا المصرية 

الشهيرة، حيث صدحت سيدة الغناء العربي؛ أم 
كلثوم بأجمل أغانيها. وتنتشر كذلك العديد من 

القصور الرائعة في المنطقة والتي تم تحويلها 
منذ زمٍن إلى فنادق ومباٍن حكومية.

وفي الوقت نفسه، سيجد عشاق الفن حرية 
االختيار بفضل وفرة المساحات اإلبداعية 

والمعارض الفنية، مع توفر العديد من ورش 
العمل والمعارض والعروض المسرحية والفنية 

المتواصلة على مدار العام.
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إطاللة ساحرة تستحق 
االستيقاظ من أجلها

مع أجواء رائعة ُتذكرك بكبرى المدن األوروبية، 
يقبع حي الزمالك متألقًا على الطرف الشمالي 

لجزيرة الجيزة، وهو يحتضن برج َون زمالك الواقع 
على مسافة قصيرة سيرًا على األقدام من 

بعض أهم الوجهات المميزة في مصر.

يعتبر  حي الزمالك مقرًا لنادي الجزيرة الرياضي 
ودار األوبرا المصرية، والتي تعد أيقونة الثقافة 

المصرية، باإلضافة إلى عدد ال يحصى من 
المعارض الفنية وكذلك نخبة المطاعم في 

القاهرة. ومع ذلك، ال يزال حي الزمالك الساحر 
يحتفظ بأجواء سكنية فاخرة تتميز بالهدوء، 

ويمكن الوصول إليه بسهولة من وسط مدينة 
القاهرة، حيث أنه ال يبعد سوى 19 كم فقط من 

مطار العاصمة الدولي.
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وحدات سكنية 
راقية على 

الواجهة البحرية
 منذ اللحظة التي تدخل فيها برج َون زمالك، 

إلى تلك األمسيات الهادئة التي تستمتع 
بها وأنت جالس في شرفتك لتشاهد غروب 

الشمس على أمواج نهر النيل، تم تصميم كل 
متر من برج َون زمالك ألصحاب الذوق الراقي 
رون معنى الجودة ورفاهية العيش. الذين ُيقدِّ

تم اختيار جميع التجهيزات والتشطيبات بدقة 
 لتوفير أعلى معايير الرفاهية في السكن، 

حيث تجد الرخام عالي الجودة واألرضيات 
الخشبية الدافئة في جميع الوحدات السكنية، 

 مثل أسطح الجرانيت وسيراميك الحمام 
 من عالمة »فيلوري بوش« وصنابير مياه 

 من عالمة »غروهي« في المطبخ، 
على سبيل المثال ال الحصر.

إن السحر الحقيقي لبرج َون زمالك يكمن في 
المناظر البانورامية الرائعة والفريدة التي 

تتمتع بها وحدات المبنى  الواحدة والعشرين، 
حيث تتنوع الوحدات السكنية من غرفتين في 

الطوابق السفلية، إلى وحدات بنتهاوس 
 دوبلكس الفسيحة المؤلفة من أربع غرف، 

والتي تعد مثالية للعائالت.  تم تصميم كل 
 مساحة بإتقان لتضمن لقاطنيها إطاللة رائعة 

ال مثيل لها.
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الشعور باخلصوصية  
واالسرتخاء والدالل

تم تصميم برج َون زمالك للباحثين عن 
مالذ تتوفر فيه أروع مزايا المدينة من 
وجهات ومعالم ومرافق، ويعتبر مكاًنا 

مثاليًا ألصحاب الذوق الرفيع الذين 
يتطلعون للعيش بأسلوب راقي. 

يعلو البرج مع 17 طابقًا جمياًل، ويضم 
21 وحدة سكنية، تم تجهيز كل منها 

بشكل رائع معزز بوسائل الراحة الحديثة 
ومناظر بانورامية ساحرة مطلة على نهر 

النيل الساحر. 

يعتبر برج َون زمالك مثااًل لتجربة استثنائية 
ومثيرة ال ُتضاهى بالفعل.

 ألصحاب الذوق الرفيع 
يف فخامة الَعيش
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الطوابق

1 -4
وحدة سكنية 
من غرفتين 

تحتل الوحدات السكنية المؤلفة من غرفتين 
مساحات الطوابق األربعة األولى من برج 

َون زمالك، وتعتبر مثالية للباحثين عن سكن 
مريح ومثالي.

المزايا:

وحدات سكنية مؤلفة من غرفتين   •
ُشُرفات   •

مطبخ مغلق ومجهز   •
غرف غسيل   • 

)الوحدات السكنية - النموذج رقم 2(   
أرضيات من الرخام والباركيه   •

إطالالت بانورامية ساحرة  •
مناطق واسعة لالستقبال وتناول الطعام  •

موقف سيارات تحت المبنى مع حراسة  •
وصول مباشر من الوحدة السكنية   • 

إلى موقف السيارات  
خدمة صف السيارات  •
مصعدين للسيارات   •

رجال أمن على مدار الساعة  •
كاميرات مراقبة   •

مصعدين للنزالء   •
مصعد خدمات  •
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غرفة واحدة

صالة دخول

غرفة الغسيل

مساحة متروكةمساحة متروكة

صالة دخول

مطبخ مطبخ

مصعد االستقبال 

غرفتين ُشرفة

ُشرفةُشرفة

غرفتين غرفة واحدة

ُشرفة

مكتب استقبال مكتب استقبال

استقبال 

استقبال 
استقبال 

دورة مياه واحدة

دورة مياه واحدة

دورتي مياه

دورتي مياه

استقبال 

الطوابق

1-4

نموذج رقم 1نموذج رقم 2

شمال ى
طة المبن

خار

وحدة سكنية من غرفتين
الوحدات من 101 إلى 402
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الطوابق

5-15
 وحدة سكنية 

من ثالث غرف 
تضم الطوابق من 5 إلى 15 في برج َون زمالك 

وحدة سكنية واحدة مؤلفة من ثالث غرف في 
كل طابق.

المزايا:

وحدة سكنية مؤلفة من ثالث غرف   •
وحدة سكنية كبيرة واحدة في كل طابق   •

ُشُرفات   •
غرفة رئيسية مع حجرة مالبس   •

غرفة رئيسية مع حمام داخلي وحوض    •
استحمام  

مطبخ مغلق ومجهز بكافة المستلزمات  •
خدمة غرفة غسيل   •

أرضيات من الباركيه والرخام   •
إطالالت بانورامية   •

مكتب استقبال كبير، مناطق للترفيه   • 
وتناول الطعام  

غرفة وحمام للخدم   •
موقف سيارات تحت المبنى مع حراسة   •
وصول مباشر من الوحدة السكنية إلى    •

موقف السيارات  
خدمة صف السيارات  •
مصعدين للسيارات   •

حماية أمنية على مدار الساعة  •
كاميرات مراقبة   •

مصعدين للنزالء   •
مصعد خدمات  •
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غرفة رئيسية 

غرفة واحدة

دورة مياه واحدة

غرفة معيشة ُشرفةخزانة

ُشرفة

مكتب استقبال

غرفة طعام

استقبال 

استقبال 

استقبال 

استقبال 
استقبال 

مطبخ

مطبخ

غرفة الغسيل

صالة دخول

غرفتين

دورتي مياه

مساحة متروكة

غرفة خدم

ام حمَّ

مساحة متروكة

حمام رقم ٣

الطوابق

5-15

ى
طة المبن

خار

نموذج رقم 3

شمال

وحدة سكنية من 3 غرف
الوحدات من 501 إلى 1501
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الطوابق

16-17
 دوبلكس مؤلفة 

من 4 غرف 
جرب حياة الرفاهية واستمتع بأسلوب العيش 
الراقي في إحدى شقق البنتهاوس الحصرية 

والمؤلفة من طابقين.

المزايا:

دوبلكس مؤلفة من أربع غرف   •
ُشُرفات   •

غرفة رئيسية مع حجرة تغيير المالبس  •
غرفة مع حمام وحوض استحمام   •

مطبخ مغلق ومجهز بالكامل   •
أرضيات من الباركيه والرخام   •

إطالالت بانورامية   •
مكتب استقبال كبير، مساحات للترفيه    •

وتناول الطعام  
موقف سيارات مؤمن تحت المبنى   •

وصول مباشر من الوحدة السكنية إلى    •
موقف السيارات   

خدمة صف السيارات   •
مصعدين للسيارات   •

حماية أمنية على مدار الساعة   •
كاميرات مراقبة   •
مصعدين للنزالء  •

مصعد خدمات  •
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ُشرفة

ُشرفة

مكتب استقبال مكتب استقبال

استقبال

استقبال

صالة دخول

مصعد 
االستقبال 

مخزن

مساحة متروكةمساحة متروكة

مطبخ

مطبخ

غرفة الطاقة

غرفة الطاقة

استقبال

غرفة طعام

غرفة طعام

استقبال

الطوابق

16-17

نموذج رقم 4
الطابق 16

نموذج رقم 5
الطابق 16

شمال ى
طة المبن

خار

الطابق السفلي
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ُشرفة

ُشرفة

غرفة رقم ٣

استقبال استقبال استقبال

غرفة رقم ٣

غرفة رقم ٢ غرفة رئيسية غرفة رئيسية غرفة رقم ٢

الصالة
الصالة

مساحة متروكةمساحة متروكة

دورة مياه واحدة

دورة مياه واحدة

دورتي مياه

دورتي مياه

غرفة خدم

مصعد
االستقبال 

غرفة رقم ٤

غرفة رقم ٤

حجرة تغيير المالبس حجرة تغيير المالبس

الطابق العلوي

نموذج رقم 4
الطابق 17

نموذج رقم 5
الطابق 17

ى
طة المبن

خار

شمال

الطوابق

16-17
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سيستمتع القاطنون ببرج َون زمالك دائمًا مالذ عصري
بالمناظر المذهلة لنهر النيل والممتدة على مد 
البصر، وذلك بفضل الموقع االستثنائي للبرج 

على حافة جزيرة الجيزة.

باإلضافة إلى موقعه المتميز بحي الزمالك، 
يتمتع برج َون زمالك أيضًا بقربه من العديد من 
المدارس الدولية والمراكز الصحية، إضافة إلى 

العديد من المرافق الخدمية والترفيهية التي 
تتردد إليها الطبقة الراقية من المجتمع باستمرار.

الوحدات السكنية في برج َون زمالك مكتملة 
وجاهزة للتسليم.
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إشعار صادر من المطور العقاري وعمالئه بما يلي: 

تم إصدار هذه التعليمات بحسن نية، ويتم وضعها كدليل إرشادي بشكل عام فقط وال يعتبر أي منها كجزء من العقد.  •

ال يمتلك أي موظف تابع لشركة التطوير العقاري أو أي وكيل/ وكالء أي سلطة لتقديم أو إعطاء أي تمثيل أو ضمان مهما كانت صلته بهذا المبنى.   •

هذا المبنى يخضع إلى التفاصيل المذكورة في العقد، ما لم ينص على خالف ذلك، وجميع األسعار واإليجارات ال تشمل أي ضريبة معمول بها سواًء ضريبة المبيعات أو ضريبة القيمة المضافة.  •

ال يعد أي جزء من التفاصيل المذكورة تصريحًا ُملِزمًا بأن المبنى بحالة جيدة أو أن أي نوع من الخدمات أو المرافق تعمل بصورة مثالية.   •

ما لم ينص على خالف ذلك، لم يتم إجراء أي تحقيقات بشأن التلوث أو أي تلوث محتمل لألرض أو الهواء أو الماء. لذا ننصح األطراف المهتمة بإجراء تحقيقاتهم الخاصة إذا تطلب األمر.  •

لمزيد من المعلومات،
 يرجى االتصال على 1400 7770 12 20+
  info@onezamalek.com أو مراسلتنا عبر

 onezamalek.com

العنوان األوحد لرغد احلياة.
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هاتف: 1400 7770 12 20+
  info@onezamalek.com :بريد إلكتروني

onezamalek.com


