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اجمالي مساحة المبني: ٩22٧ متر مربع 
مكون من ارضي )2045 متر مربع( + 

ثالث ادوار )٧1٨2 متر مربع(

مكاتب ادارية
03لاليجــــــار



THE REGIONAL ROAD

.

THE NEW
ADMINISTRATIVE  CAPITAL

أمام
محطة مونوريل اعمار

5 دقائق من
الجامعة األمريكية بالقاهرة

15 دقيقة من
الطريق الدائري الرئيسي واألوسطي

15 دقيقة من
طريقي السويس و العين السخنة

25 دقيقة من
مطار القاهرة الدولي

2٧ دقيقة من
العاصمة االدارية الجديدة

الموقع
أقرب من ما 

تتصـــــــور



موقع
05المبنـــى

موقع ليڤيا، مبنى رقم 1، في البيزنس بارك 
الجديدة. 



الخدمات والمرافـــق

ما المختلف في المبنى؟

06



حمامات عالية الجودة

كاميرات مراقبة ٢٤ ساعة - 
CCTV

مكيف هواء لكل وحدة

مصلــي

صالة استقبال عالية 
الجــــودة

السالمة واألمن

نظام ادارة مبانياألساسيات

نظام الرش  اآللي

مولدات كهرباء جاهزة

تخزين مياة مخصص

نظام التكييف المائي

وسائل تنظيم الدخان

حالــــــة
07من الفن

مواصفات فنية أعلى من أي مشروع في 
القاهــــرة.

محطات السيارات الكهربائية

موقف سيارات تحت األرض

محطة مونوريل - محطة اعمار

٤ مصاعد عالية الجودة

بيئة صديقة للكراسي المتحركة

امكانية الوصول



موقف
08السيارات

موقف سيارات تحت األرض أسفل منطقة وسط 
المدينة بأكملها. محطات السيارات الكهربائية 

متوفرة.



سطح
0٩المبنــى

مع إمكانية الوصول إلى الصاالت والمطاعم 
ومساحة اليوجا والمقهى ومنطقة التدخين في 

الهواء الطلق.



مركـــز
10االبتــــكار

مع غرف اجتماعات ومساحات مشتركة ومركز تدريب 
ومقهى ومنطقة لألطفال.





صور من الطبيعة
مايو 2021
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1. البيزنس بارك
2. منطقة البحيرة

3. النادي الريــاضي
4. البوليڤارد

5. مول اعمار
6. مدارس عالمية

٧. المدينة الطبية اتيرنا

ليڤيا:
محيط المبنى

)وسط المدينة(

13



حالة من الفن في محيط المبنى خدمة العمالء

انترنت عالي السرعة خيارات كثيرة للطعام

مساحات خارجية اجراءات أمنية

عيادات قريبة محالت تجارية وبنوك

متاجر قريبة مركز رعاية ومنطقة لألطفال

ماكينات صراف آلي المفقودات

سهولة الوصول الى موقف
السيارات والمواصالت خدمة صف السيارات

المميزات
1٤
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ُبنيت ميڤيدا

بواسطة فريق عالمي المستوى من المخططين 
الرئيسيين والمهندسين المعماريين والمصممين 

والمطورين والخبراء التقنيين. 



هندسة معمارية 
L35 بواسطة

ايتاليك - باريس، فرنسا



التخطيط الرئيسي 
JZMK بواسطة

مخطط الهوارة الرئيسي - طنجة، المغرب



التطوير بواسطة
اعمـــــار

منطقة البحيرة - منطقة وسط المدينة بميڤيدا



البوليڤارد - منطقة وسط المدينة بميڤيدا



البيزنس بارك - منطقة وسط المدينة بميڤيدا





لنتحـــــدث 
٢٢باألرقام

تتكون ميڤيدا من 5,500 وحدة سكنية.

متراوح معدل اإلشغال هو 6,000 ساكن حالي
ومتوقع أن يصل الى أكثر من 10,500 ساكن في 2022.

البيزنس بارك الجديدة تتكون من ٧ مباني ُتسلم في سبتمبر ٢0٢1
مع أكثر من 13,000 موظف.

متوسط حركة المرور الداخلية يكون أكثر من 25,000
علًما بأن منطقة وسط المدينة بميڤيدا ستكون مفتوحة للجميع.



للتواصل:

+201003424434
leasing@tayfegypt.com

شكــــــــــــــــــــــــــــــــًرا


