
هو أحدث مشروع داخل وسط مدينة منتجع موناشرم 

.نبق ومكان جديد وجميل في شرم الشيخ

إن المنطقة السكنية الراقية الجديدة في نبق حالياً تحت 

وأفضل وأرقى منتجع وأعد من . التطوير الكامل

سيتي ستارز، مع منازل ومراكز تسوق ومراكز 

ترفيه وأعمال وبحيرات وقنوات صناعية ومالعب 

.مليون متر مربع 7جولف وغيره على مساحة 

يقع في منتصف هذه المنطقة الجديدة منتجع موناشرم 

كيلو متر عن البحر وكيلو متر واحد  2الرائعة وتبعد 

عن سيتي ستارز وكيلو ونصف عن ملعب نبق 

.للجولف، وهذا المنتجع هو استثمار مرة في العمر

طوابق في  4مجموعة سكنية صغيرة تتكون من 

مباني على أسلوب وفي البحر المتوسط، ويقدم منتجع 

في مباني على الطراز البحر المتوسط،  موناشرم

ويقدم منتجع موناشرم أفضل أسعار لما قبل الطرح 

وهو . سنوات 4مع خطط سداد بدون فائدة على 

استثمار مربح للغاية وفرصة المتالك قطعة صغيرة 
!أليس هذا منطقياً . من الجنة على البحر األحمر

جنٌه مصري  4450أسعار ما قبل الطرح هً 

.متر مربعلكل 

.جنٌه مصري 202475عقارات تبدأ من 

.سنوات بدون فائدة 3خطة سداد على 

منتجع مونا شرم ستثمارلإلفرصة 



تفاصٌل المشروع

متر مربع المساحة الكلٌة  40,000

للمشروع 

من المساحة  %20المبانى على

حمامات سباحة وحمامات سباحة  8

لالطفال

استودٌوهات وشقق غرفة وغرفتٌن 

جمٌع الشقق تطل على حمامات 
سباحة 

نجزم 4غندق 

محالت متعددة

قرٌبة من الشاطىء

مالعب لالطفال

مستوٌات 4كل مبنى ٌحتوي على 

التصمٌم الرئٌسً لمنتجع مونا شرم



متر مربع 60غرف نوم  1شقق                       عددمتر مربع  83شقق  
  45.5 شقق غرفه نوم                                                                                                  نوم غرف  2او  1 

متر مربع

45.5 m²

60 m²



نظام الدفع الصٌانةمصروفات 

الصٌانة العامة وتنظٌف جمٌع المناطق السكنٌة : المحتوٌات

وحمامات السباحة والحدائق واإلضاءة العامة وجمع 

.  ساعة ٌومٌا   24القمامة وإبادة الحشرات وأمن لمدة 

:السداد عند التسلٌم

.ألف جنٌه مصري 10–شقق ستودٌو 

.  ألف جنٌه مصري 15–شقق من غرفة نوم واحدة 

.ألف جنٌه مصري 20–شقق من غرفتٌن نوم 

 3من المبلغ األصلً للصٌانة على % 15باإلضافة إلى 

.سنوات

جنٌه، والعام  1500= العام الثالث : مثال فً شقة ستودٌو

.جنٌه 1725= السادس 

:المٌاه والكهرباء

.جنٌه مصري لكلٌهما 3300

(:اختٌاري)مجموعات األثاث الكاملة 

أثاث كامل وأجهزة كهربائٌة وجهاز تكٌٌف : المحتوٌات

–فوط –مالءات سرٌر )الهواء واألساسٌات المنزلٌة 
دددد. ومطبخ كامل والتسلٌم والتركٌب( الخ... أطباق 

:السداد النقدي

.على السداد النقدي بالكاملخصم 

:للمنطقه سً األقساط

.تعاقدمقدم % 45

.عند التسلٌم% 10

.شهر 24على أقساط 
.الفورىجاهزة للتسلٌم 

:خصومات الشراء المتعدد

.  ٌتم سداد عمولة من المشترٌنال 



المسافه المرافقالمشروع 

من شهر  12التسلٌم بعد  

.توقٌع العقد

شركة شرم الشٌخ إدارة 

للعقارات واختٌارات التأجٌر 
. بعائد ممتاز

علىحمامات سباحة، كل منهم ٌحتوي  8
.حمام سباحة لألطفال

.خدمة الغرف وغسٌل المالبس 

.قنوات فضائٌة مركزٌة 

.أماكن النتظار السٌارات 

.تركٌب غسالة مالبس 

.ملعب لألطفال 

ساعة ٌومٌا  بكامٌرات  24أمن لمدة  
.مراقبة

دخول الشاطئ وخدمة االنترنت : برسوم 
.وصالة الجٌم ووسائل التنقل

.أسطح للسكن 

.حدائق أمام المنازل 

.  مطاعم وسوبر ماركت 

.دقٌقتٌن بالسٌارة لمالعب الجولف

دقائق بالسٌارة لشواطئ نبق  5 

.  وحدائقها

.دقٌقة بالسٌارة لخلٌج نعمة 15 

دقٌقة بالسٌارة ألكبر منطقة تسوق  
.فً المستقبل، سٌتً ستارز

.دقٌقتٌن بالسٌارة لمركز مدٌنة نبق 

دقائق لمطار شرم الشٌخ  6 

.  الدولً



www.sharmelsheikhrealestate.com
coordinator@sharmelsheikhrealestate.com

استشارة
بالطبع على العميل االنتظار الى ان يكتمل االنتهاء من تجهيز العقار حتى يمكن تسليمه                

فريق عمل شركة شرم الشيخ للتسويق العقارى فريق عمل ممتاز يقوم بمتابعة العمالء وابالغهم باخر 

.التطورات التى تم االنتهاء منها فى العقار لالجابة على استفسراتكم برجاء االتصال بنا .

 

شركه شرم الشخ للتسوٌق العقاري

الفرع الرئٌسً

مساءالسادسه  ىحت صباحا  ساعات العمل من العاشرة 

، المحالت التجارٌة، فندق أمواج، طرٌق السالم، خلٌج نبق، شرم الشٌخ، 5،6،7كاتب م

.355، صندوق برٌد 41669الرمز البرٌدى 

01227676650: تلٌفون 

http://www.sharmelsheikhrealestate.com/
mailto:coordinator@sharmelsheikhrealestate.com

