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كمجموعه  العربيه  مصر  جمهورية  فى   2003 عام  جروب  قنديل  تأسست 
مجاالت  فى  تعمل  التى  الشركات  من  مجموعه  طياتها  فى  تضم  قابضه 
 – التعليمي  المجال   – والتشييد  البناء   – العقارى  )التطوير  مثل  متعدده 
المجموعه على السوق  ( لم يقتصر دور  الخدمات  ادارة  الطبي –   المجال 
الكويت  كدولة  العربيه  الدول  الى  ليصل  نشاطها  امتد  بل  فقط  المحلى 
للمجموعة. الدولى  الدور  تعزيز  الى  تهدف  باستثمارات طموحه   الشقيقه 

شركات  احدى  وهى  مصريه  مساهمه  شركه  العقارى  للتطوير  قنديل 
مجموعة قنديل جروب والتى اصبحت خالل خمسة عشر عاما من الشركات 
 الرائده فى مجال التطوير العقارى فى مصر وخاصة فى القاهرة الجديده.

المالك والمنفذ لجميع مشاريعنا حيث تجسدت على أرض  نحن فى قنديل 
 الواقع لوحات معماريه مزجت فيها بين الفن المعمارى وجمال التصميم.

اهتممنا بأدق التفاصيل لنبتكر لوحات فنيه فريده من نوعها - التزمنا بدقه 
المحدد فاكتسبنا ثقتهم - نحرص فى  الموعد  التنفيذ لنسلم عمالئنا قبل 
تنفيذ أعمالنا بأساليب ذكية ومبتكرة ونطمُح للمزيِد من التفرِد والنجاِح ودائِم 
الرؤى والتطلعات  تلك  لنواكب  أينما كنا  التطويرالعقاري  اإلبداِع في عالم 

التى تقود مستقبل بالدنا.

عن قنديل جروب
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نؤمـــن بـــأن الصـــدق فـــي 
أســـاس  هـــو  التعامـــل 
االلتـــزام  وأن  النجـــاح، 
ــة،  ــد الثقـ ــفافية يولـ بالشـ
وأن تحـــــــري األمانـــــــة 
والعدالـــة هـــو أســـاس 
ـــة. ـــه التجاري ـــمعة العالم س

نوفـــر  أن  علـــى  نحـــرص 
وخيارات  فـــرص  لعمالئنـــا 
أو  للسكن  ســـواءا  متنوعه 
على  والحصول  االســـتثمار 
التي  الســـداد  طرق  أفضل 
تناســـب احتياجاتهم وتتفق 
منهم. كل  حياة  أسلوب  مع 

ــل  ــأدق التفاصيـ ــي بـ نعتنـ
ونتطلـــع بـــأن نطـــور مـــن 
قدراتنـــا باســـتمرار لتســـليم 
مشـــروعاتنا قبـــل الموعـــد 
المحـــــدد بالمواصفـــــات 

ــا. ــق عليهـ المتفـ

نجتهـــد لتحقيـــق التميـــز 
ـــي  ـــه حت ـــا نفعل ـــي كل م ف
نلبـــي أو نفـــوق توقعـــات 

ــا. المتعامليـــن معنـ

التطـــويرالتمـــيزالمــرونةالمصداقية

قيمـنا
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في أقل من خمسة عشر عاما ، تفرد اسم قنديل فى 
عالم التطوير العقارى فى مصر وخاصة فى القاهرة 
بتسليم  والتزمنا  الوقت  قيمة  قدرنا   - الجديده 
فاكتسبنا  عليه–  المتفق  الموعد  قبل  مشروعاتنا 
 ثقة عمالئنا وكنا خيارُهم األول على مدارِ سنوات .

ننشئ  أن  العقارى  للتطوير  قنديل  في  استطعنا 
تحًفا  وانتجنا  نوعها  من  فريدة  معمارية  لوحاٍت 
مناطق  افضل  فى  قنديل  اسم  عليها  يطلُق  فنية 
األندلس   – اللوتس   - أربيال  )غرب  الجديده  القاهره 
شمال   – هاوس  النورث   – الوطن  بيت   – النرجس   –
هو  هدفنا  وكان  السويس(  طريق  جنوب   - الرحاب 
في  مميزة  عالماٌت  لتكون  معماريه  لوحات  انشاء 

القاهرة الجديدة نفتخر بإنشائها.

سابقة أعمالنا
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فى قنديل للتطوير العقارى التزمنا تجاه عمالئها بمسئولية أن يكوَن العقارَ أكثر من مجرد سكن أو مبنى لذلك أنشأنا »ادارة خدمات قنديل« 
والتى توفير سبل الراحه والسعادة لجميع عمالئنا بعد التسليم من خالل » رفع كفاءة لوحاتنا المعمار ية – العنايه بالمساحات الخضراء – 

نظافة المداخل – اإلناره – األمن والحراسة » لنحافظ على لوحاتنا الفنيه وتصبح عالمات مميزة نفخر بأنشائها.

»KFM« ادارة خدمات قنديل
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وخطوات  الشرقى  السوق  و  مباشرة  الرحاب  مدينة  أمام   , الجديدة  القاهرة  فى  تميزا  المناطق  أهم  فى  الرحاب  شمال  تقع 
من أكــبر منطقــه ترفيهــيه فى القاهــرة الجـديــدة الفاميلــي بـارك - وبالقــرب مــن كومــبوند كــر يك تاون وفــندق تيولــيب الرحــاب.

وخطوات من المحاور الرئيسية )طريق السويس – محور محمد نجيب الذي بيربط بين طريق السويس والعين السخنه – محور يوسف السباعى 
- محور شرق الرحاب(.

المستقـــبل. ومديـــنة  االدارية  كالعاصمـــة  الجـديـــدة  للمـــدن  واالقـــرب   – الجـديـــدة  ومصـــر  نصـــر  مدينـــة  مـــن  دقــائق 
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مديرية أمن
القاهرة

أهــم الطــرق والمحاور:
طــر يــــق السـويـــــس

محـــور يوسـف السباعـى 
محـــور شـــرق الرحـــاب 
شـارع التسعـين الشمالـى

أهــــــم المناطـــــق:
مديــــنة الرحـــاب
الســوق الشرقــى
حـديقــة االســـره
المــــيراج مــــول
فــــندق تيوليـــب
مديرية أمن القاهره

مزايا 
الموقع:
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الرحاب. Blue Square فى موقع متميز على أكبر حديقه فى شمال  BLUE SQUARE يقع مينى كومبوند 
يتميز المينى كومبوند بأنه بحري بالقرب من السوق الشرقى دقيقه فقط من محور يوسف السباعى ومدينة الرحاب - ودقائق الكبر منطقه 

ترفيهيه في القاهره الجديده الفاميلي بارك.
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الـدور األرضـى
يمــين

مساحة 150م2
حديقة 85م2

9

10

	 .5.25 x 3.20 أستقبال 
	 .2.30 x 1.00 حمام ضيوف 
	 . 3.50 x 2.25 مطبخ 
	 .3.80 x 3.60 غرفة نوم 1 
	 .3.80 x 3.60 غرفة نوم 2 
	 .1.65 x 2.30 حمــام 
	 .5.10 x 3.50 غرفـة نوم رئيسى 
	 .2.65 x 0.95 تـــراس 
	 .1.60 x 1.80 حمام نوم رئيسي 

		 .1.60 x 1.70 مالبـس 

I-87
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مساحة 155م2
حديقة 71م2

 1

 2
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 3

5

6

7
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الـدور األرضـى
يســار

I-87

	 .5.20 x 3.20 أستقبال 
	 . 3.20 x 0.95 تـــراس 
	 .2.00 x 1.00 حمام ضيوف 
	 . 3.00 x 2.25 مطبخ 
	 .3.80 x 3.60 غرفة نوم 1 
	 .3.80 x 3.60 غرفة نوم 2 
	 .1.65 x 2.30 حمــام 
	 .5.10 x 3.50 غرفـة نوم رئيسى 
	 . 2.70 x 0.95 تـــراس 

		 .1.60 x 1.80 حمام نوم رئيسي 
		 .1.60 x 1.70 مالبـس 
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الـدور المتكـرر
يمــين

مساحة 165م2

 10

I-87
1 .6.80 x 5.50  أستقبال 
	 .3.65 x 1.10  تــــراس 
	 .2.30 x 1.00  حمام ضيوف 
	 .3.50 x 2.25  مطبخ 
5 .3.80 x 3.60  غرفة نوم 1 
6 .3.80 x 3.60  غرفة نوم 2 
7 .1.65 x 2.30  حمــام 
8 .5.10 x 3.50  غرفـة نوم رئيسى 
9 .1.60 x 1.80  حمام نوم رئيسي 

10 .1.60 x 1.70  مالبـس 
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الـدور المتكـرر

يســـار
مساحة 165م2

1 .6.80 x 5.50  أستقبال 
	 .3.65 x 1.10  تــــراس 
	 .2.	0 x 1.00  حمام ضيوف 
	 .3.50 x 2.25  مطبخ 
5 .3.80 x 3.60  غرفة نوم 1 
6 .3.80 x 3.60  غرفة نوم 2 
7 .1.65 x 2.30  حمــام 
8 .5.10 x 3.50  غرفـة نوم رئيسى 
9 .1.60 x 1.80  حمام نوم رئيسي 

10 .1.60 x 1.70  مالبـس 

 10

I-87
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ROOF FLOOR

بنتهـــاوس

مساحة 194م2
مساحة مفتوحة 100م2

TYPICAL FLOOR

يمــين

I-87
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يســار
بنتهـــاوس

مساحة 194م2
مساحة مفتوحة 100م2

I-87

ROOF FLOOR TYPICAL FLOOR
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الـدور األرضـى
يمــين

مساحة 158م2
حديقة 96م2

	 .3.20 x 5.25 أستقبال 
	 . 3.15 x 0.95 تـــراس 
	 .2.50 x 1.00 حمام ضيوف 
	 . 3.50 x 2.25 مطبخ 
	 .3.80 x 3.60 غرفة نوم 1 
	 .3.80 x 3.60 غرفة نوم 2 
	 .1.65 x 2.35 حمــام 
	 .5.10 x 3.50 غرفـة نوم رئيسى 
	 . 2.70 x 0.95 تـــراس 

		 .1.60 x 1.80 حمام نوم رئيسي 
		 .1.60 x 1.70 مالبـس 

9

10

11

I-88
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مساحة 155م2
حديقة 71م2

 1

 2

 4

 3

5

6

7

8

9

10

11

	 .5.20 x 3.20 أستقبال 
	 . 3.20 x 0.95 تـــراس 
	 .2.00 x 1.00 حمام ضيوف 
	 . 3.00 x 2.25 مطبخ 
	 .3.80 x 3.60 غرفة نوم 1 
	 .3.80 x 3.60 غرفة نوم 2 
	 .1.65 x 2.35 حمــام 
	 .5.10 x 3.50 غرفـة نوم رئيسى 
	 . 2.70 x 0.95 تـــراس 

		 .1.60 x 1.80 حمام نوم رئيسي 
		 .1.60 x 1.70 مالبـس 

الـدور األرضـى
يســار

I-88
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الـدور المتكـرر
يمــين

مساحة 165م2

1 .6.80 x 5.50  أستقبال 
	 .3.65 x 1.10  تــــراس 
	 .2.50 x 1.00  حمام ضيوف 
	 .3.50 x 2.25  مطبخ 
5 .3.80 x 3.60  غرفة نوم 1 
6 .3.80 x 3.60  غرفة نوم 2 
7 .1.65 x 2.35  حمــام 
8 .5.10 x 3.50  غرفـة نوم رئيسى 
9 .1.60 x 1.80  حمام نوم رئيسي 

10 .1.60 x 1.70  مالبـس 

 10

I-88
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الـدور المتكـرر
يســـار

مساحة 165م2
 10

1 .6.80 x 5.50  أستقبال 
	 .3.65 x 1.10  تــــراس 
	 .2.50 x 1.00  حمام ضيوف 
	 .3.50 x 2.25  مطبخ 
5 .3.80 x 3.60  غرفة نوم 1 
6 .3.80 x 3.60  غرفة نوم 2 
7 .1.65 x 2.30  حمــام 
8 .5.10 x 3.50  غرفـة نوم رئيسى 
9 .1.60 x 1.80  حمام نوم رئيسي 

10 .1.60 x 1.70  مالبـس 

I-88
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ROOF FLOOR

بنتهـــاوس

مساحة 194م2
مساحة مفتوحة 100م2

TYPICAL FLOOR

يمــين

I-88
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يســار
بنتهـــاوس

مساحة 194م2
مساحة مفتوحة 100م2

ROOF FLOOR TYPICAL FLOOR

I-88
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عزل عالي الجودة
من الحرارة والرطوبة

إنتركم مرئيي وسمعى

دهانات مقاومة لألتربة
وعوامل الطقس

إضــاءة ليلــية
للواجهات

دش مركزى

مداخل فاخرة
من الرخام والجرانيت

خرســانة جاهــزة

حوامـل تكييفـات

الند سكيب

أسطح فالت سالب

أنابيــب مــياه

ألوميتال الواجهات
مقاوم للحرارة والصوت

كامـيرات مراقـبة

أنابيــب صــرف

أبواب مصفحة

كابالت الكهرباء
من السويدى للكابالت

مواصفات التسليم
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غرفة حارس
بحمام منفصل

أرضيات جراج هليكوبتر مخزن خاص لكلمصاعـد
وحدة

جراج خاص لكل
وحدة

شبكات صرف
داخل الجراج

مناطق ترفيهية حمام سباحة

البيــزمــنت
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نقوم بالتسليم قبل الميعاد مع االهتمام بالتفاصيل وجودة البناء والتشطيب 
من خالل اختيار أفضل شركاء النجاح

شركاؤنا
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 Bänninger

PRETTY MIX
CONSTRUCTION

PS ألوميتال قطاع



www.kandeelgroup.com
info@kandeelgroup.comkandeelgroup

فــيال 115، شــارع التسعـــين الجــنوبي، الحــي األول،
التجمع الخامس، القاهرة الجديدة، القاهرة، مصر


