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نعزل انتقال الصوت بين الوحدات
نعزل الرؤية بين الوحدات .

نحارب كل ما يخدش في خصوصيتك :

ضماناتنا تصل إلى  30  سنة .
نقدم خدمات استثنائية لما بعد البيع

اطمئنانك بشأن منزلك؛ مسؤوليتنا :

تملكك لمسكن راقي واجبنا :

نختار أفضل المواقع لمشاريعنا .
نســتعين بنخــب مــن الكــوادر البشــرية المتخصصــة فــي 

تصميم مشاريعنا .
نضمــن استدامــة جمـــــالية مشاريعنا .
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نختار موقع المشروع بعناية

اسم المشــــــــروع : 

اسم الــــــــــــحــــــي :     حي قرطبة 

اختارت تاون حي قرطبة كونــه يعتبــر أحــد 
األحيـــاء االستراتيجيـــة في مدينــــة الريـــــــاض 

نظرًا لقربه من مركز المدينة
وخدمة بعض الطرق الرئيسية النافذة له، مثل :

طريق المطار

طريق محمد بن سلمان

طريق الثمامة

طريق الدمام

حي 
قرطبة

لإلنتقال للمشروع : اضغط هنا

https://maps.app.goo.gl/Hwwxan4ckR6t7aJh6?g_st=iw


الخدمات المجاورة

الطرق الرئيسية المجاورة  : 

الجهات المجاورة

طريق 
الــــــــثمــــامـة

دقيقة
6

طريق 
الـــــمــــطــــار

دقيقة
5

طريق األمير 
مـــــحـــــمـــــد بـــــن ســـــلـــــمـــــان 

دقيقة
3

طريق 
الـــدمـام 

(الدائري الشمالي)

دقيقة
2

دقيقة
4

دقيقة
10

دقيقة
10

دقيقة
13

دقيقة
9

دقيقة
12

ايـــــكـــيــا

واجـهـة
الــريـاض

دقيقة
16

بــــارك
افــيـنــو

جـامـعـة
االمــــــام

جـامـعـة
نـــــــــورة

مــحــطـــة
قـطـار سـار

مـــطــــار
الـملك خالد



مميزات المشروع

إطالالت واسعة

مصاعدممرات مكيفة

موقف خاص لكل شقة

ممرات فندقية هادئة

كاميرات مراقبة

سمارت هومممرات معطرة

نظام إنذار

العزل الصوتي بين الشقق باستخدام
الصوف الصخري في الجدران



30
سنة

التوصيـالت 
الكهربائية

30
سنة

األفــيـــاش
الكهربائية

15
سنة

السباكة

10
سنوات

الهيــكــل 
اإلنشائي

5
سنوات

األدوات
الصحيـة

10
سنوات

العزل المائي
و الــــحـــــراري

3
سنوات

المصعد

3
سنوات

أنظمة األمن
و السالمـــــة

2
سنة

السخانات

3
سنوات

اإلضائة

3
سنوات

السمارت
هــــــــــوم

الضمانات



خدماتنا

نؤجر مسكنك بدون رسوم

نوفر موثق لإلفراغ

نبيع لك بدون سعي

نتولى صيانــــــة مسكنــــك

نسدد فواتير الماء و 
فاتورة الكهرباء لعداد 

الخدمة ، 

نتولى صيانة الممرات 
واألجزاء المشتركة

نحن في انتظار اتصالك، 
في أي احتياج لصيانة 

مسكنك 

نتابع 
صيانة المصاعد .

لمدة سنة



تفاصيل 
وأسعار الوحدات

لالطالع على تفاصيل وأسعار الوحدات

اضغط هنا

https://drive.google.com/drive/folders/1--iJcAR299VXChJ8AQjeRXedkVSGUB1q


صور 
مساقط أفقية

تفاصيل 
وأسعار الوحدات

الدور االرضي

الدور االول



صور 
مساقط أفقية

الدور الثاني

الدور الثالث



شكرًا لكم
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