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مطور المشروع

وعبر  المتنامية،  اإلنسان  احتياجات  يلبي  مستقبل  إلى  واستشراقًا  الواقع  من  انطالقًا 
العربية، تسعى  التقاليد  المعيشة بأسلوب عصري وبين االحتفاظ بموروث  المزج بين 
زوايا العقارية لتقديم أفضل الحلول العقارية المتكاملة، والتي تستثمر فيها الخبرات 
األجيال  لتنعم  متميزة،  هندسية  نظم  عبر  التصاميم  وجمالية  الموقع  جاذبية  مع 

ببيئة مثالية للعيش ورؤية مبتكرة للعمران.



من نحن

رؤيتنا

رسالتنا

قيمنا

العربي��ة  المملك��ة  الت��ي تش��هدها  التنموي��ة  النهض��ة  إن 
السعودية والمنطقة بش��كل عام، تدعو إلى قيام شركات 
متخصص��ة تتمي��ز بالفكر والخب��رة والتي من ش��أنها دعم 

العملية التنموية والمشاركة في دفعها نحو المقدمة.

الشركات  إح��دى  لتكون  العقارية  زواي��ا  انطلقت  هنا..  من 
الرائدة في المنطقة في القطاع االستثماري والعقاري وذلك 
احترافية  بلمسات  مبتكرة  عقارية  لمنتجات  طرحها  عبر 

غير مسبوقة.

مجال  في  الرائدة  الشركات  إحدى  العقارية  زواي��ا  تكون  أن 
توفير  على  تركيزها  خ��الل  من  وذل��ك  العقاري،  التطوير 
أعلى  لضمان  إضافة  متميزة،  وخدمات  مبتكرة،  منتجات 

مستوى من رضا العمالء.

العقارية  زوايا  الرئيسي لشركة  التركيز  ينصب 
والتي  وتجاوزها،  العمالء  توقعات  إجماع  على 

سوف تتحقق من خالل توفير ما يلي:
• للمنتجات 	 ال��م��ض��اف��ة  ال��ق��ي��م��ة  ارت���ف���اع 

والخدمات.
• التسليم في الوقت المحدد.	
• التطوير واالبتكار.	
• الحرص على المنتجات ذات الجودة العالية.	

• التركيز على حاجات العمالء ومتطلباتهم.	
• الوالء.	
• العمل بروح الفريق.	
• التميز.	
• النزاهة.	
• األداء العالي وااللتزام.	
• اإلنصاف.	
• الشفافية.	



رؤية مبتكرة



جاذبية الموقع..
موقع ينفرد بالعديد من المزايا ليجعل من فلل النرجس تجربة فريدة لنمط 
حياة يلبي رغبات من ينشدون الرفاهية والراحة واالستقرار بعيداً عن الضوضاء 

والتزاحم.

تقع فلل النرجس ضمن نطاق حي الورود شمال محافظة الخرج على مقربة 
من معالم المحافظة المهمة ومراكزها األساسية.

يمكن الوصول للموقع عبر طريق الملك عبد اهلل وطريق الملك عبد العزيز 
واللذان يعتبران الشريان األساسي لمحافظة الخرج والذي يربط المحافظة من 

جهاتها المختلفة.
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إثراء للحياة ...
يتألف مشروع فلل النرجس من 20 فلة سكنية مختلفة التصاميم بمساحات 
الواحدة  للفيال  395م2  إلى  تصل  بناء  ومساحات  الواحدة،  للفيال  300م2  أراضي 
فيما تصل عدد غرف النوم إلى 4 غرف إضافة إلى مجالس ضيوف للرجال وأخرى 
أيضًا غرف للمعيشة والترفيه وغيرها. وقد تم فيها مراعاة  للنساء، وهناك 

التشطيب العالي الجودة والذي تقدمه زوايا العقارية بسعر مناسب للجميع.

فلل النرجس إحدى العالمات المضيئة في حي الورود بالخرج، والتي تجمع بين 
أساليب الحياة الحديثة والقيم التقليدية عبر زخم من اإلضاءة الطبيعية التي 

تغمر منزلك وتمنحك إحساس البهجة لتثري حياتك بكل تفاصيلها.





نماذج الوحدات السكنية

A النموذج





النموذج
التصاميم المعمارية

 A



مساحة األرض: 308 م2
مساحة البنــاء: 395 م2

الدور األرضي

الدور األول

الدور العلوي

غرفة خادمة
غرفة غسيل

دورة مياه
مستودع

المساحة: 59 م2

مجلس رجال + دورة مياه
غرفة طعام

مجلس نساء + دورة مياه
صالة عائلية

مطبخ - مستودع - مدخل سيارة
المساحة: 163 م2

جناح ماستر + دورة مياه
ثالث غرف نوم

دورتين مياه
صالة عائلية

المساحة: 173 م2

تصاميم تتناسب 
مع أسلوب حياتك 
وتعبر عن ذوقك 

الرفيع



B النموذج
نماذج الوحدات السكنية





النموذج
التصاميم المعمارية

 B



مساحة األرض: 300 م2
مساحة البنــاء: 386 م2

الدور األرضي

الدور األول

الدور العلوي

غرفة خادمة
غرفة غسيل

دورة مياه
مستودع

المساحة: 72 م2

مجلس رجال + دورة مياه
غرفة طعام

مجلس نساء + دورة مياه
صالة عائلية

مطبخ - مستودع - مدخل سيارة
المساحة: 154 م2

جناح ماستر + دورة مياه
ثالث غرف نوم

دورتين مياه
صالة عائلية

المساحة: 160 م2

مسكن يعبر 
عنك ويتالئم مع 
احتياجات عائلتك



المواصفات والضمانات.. 

1- التصميم المعماري:
واحتياجات  متطلبات  مع  لتتالئم  السكنية  الوحدات  تصميم  تم   
األمثل  االستغالل  تقتضي  حديثة  تصاميم  وفق  السعودية  العائلة 
بالفخامة  ش��ع��وراً  تعطي  م��واد  وباسخدام  وال��ف��راغ��ات،  للتوزيع 

والرفاهية.

• المواد الصحية:	
السباكة  أعمال  في  الداخلية  المواد  مواصفات  أعلى  اختيار  تم 
لدقة  نظراً  لتنفيذها  اختصاص  ذوو  فنيين  باستخدام  والكهرباء 
عمل  تم  كما  مضمونة،  تعد  والتي  األع��م��ال.  ه��ذه  وحساسية 

تأسيس لمكيفات اإلسبليت.

• المواد الكهربائية:	
ألترا   - اإلنترنت   - التلفزيون   - الهاتف  كبالت   ،) السويدي   ( الكبالت 
 .) الفنار   ( الكهربائية  العلب   .) الفنار   ( الكهربائية  اللوحات  )الفنار(. 

المفاتيح واألفياش ) ألفا (.

• أعمال السباكة:	
)الخزف  المغاسل  األن��اب��ي��ب(.  )مصنع  أخضر  ح��راري   - المواسير 

السعودي(. الخزان ) الزامل (.

قام فريق المهندسين بمراقبة جميع مراحل المشروع والوقوف 
للحصول  الخرساني  الهيكل  وتنقيذ  الصب  مراحل  جميع  على 
هذا   ، للجدار  معزول  بلك  وباستخدام  وجودة  مواصفات  أعلى  على 

باإلضافة إلى ضمان 10 سنوات على سالمة المنشأة.

3- أعمال التشطيب: 

2- أعمال اإلنشائي: 



لمسات فنية قيمة تثري عالمك..

في فلل النرجس.. أنت ال تشتري منزاًل فحسب بل تقتني تحفة تفتخر بها.



لالستفسار
المبيعات والتسويق 

هاتف: 0112912626 |  فاكس: 0112915111 |  جوال: 0552841111 |  0552847777

www.zawaya.sa
info@zawaya.sa

أحد مشاريع




