
تملكها اليوم00 

حي الورود - الخرج



www.zawaya.sa



مطور المشروع

في سعينا الدائم نحو التميز حرصنا على القيام بمشروع سكني فريد يجمع 
بين األصالة والحداثة وبين جاذبية الموقع، في إطاللة جديدة لزوايا العقارية 

في محافظة الخرج ليكون هذا المشروع فخراً يضاف إلى رصيدها.



قيمنارسالتنا رؤيتنا من نحن
تشهدها  التي  التنموية  النهضة  إن 
ال���م���م���ل���ك���ة ال���ع���رب���ي���ة ال���س���ع���ودي���ة 
إلى  ت��دع��و  ع���ام،  بشكل  والمنطقة 
ق���ي���ام ش����رك����ات م��ت��خ��ص��ص��ة ت��ت��م��ي��ز 
بالفكر والخبرة والتي من شأنها دعم 
في  وال��م��ش��ارك��ة  التنموية  العملية 

دفعها نحو المقدمة.

م���ن ه���ن���ا.. ان��ط��ل��ق��ت زواي�����ا ال��ع��ق��اري��ة 
ال��رائ��دة في  ال��ش��رك��ات  إح��دى  لتكون 
االس��ت��ث��م��اري  ال��ق��ط��اع  ف��ي  المنطقة 
والعقاري وذلك عبر طرحها لمنتجات 
غير  احترافية  بلمسات  مبتكرة  عقارية 

مسبوقة.

أن تكون زوايا العقارية إحدى الشركات 
ال���رائ���دة ف��ي م��ج��ال ال��ت��ط��وي��ر ال��ع��ق��اري، 
وذل���ك م��ن خ���الل ت��رك��ي��زه��ا ع��ل��ى توفير 
متميزة،  وخ���دم���ات  م��ب��ت��ك��رة،  م��ن��ت��ج��ات 
رضا  من  مستوى  أعلى  لضمان  إضافة 

العمالء.

زواي��ا  لشركة  الرئيسي  التركيز  ينصب 
العمالء  توقعات  إجماع  على  العقارية 
وتجاوزها، والتي سوف تتحقق من خالل 

توفير ما يلي:
• للمنتجات 	 المضافة  القيمة  ارت��ف��اع 

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

العالية.

• ال���ت���رك���ي���ز ع���ل���ى ح����اج����ات ال���ع���م���الء 	
ومتطلباتهم.

• الوالء.	
• العمل بروح الفريق.	
• التميز.	
• النزاهة.	
• األداء العالي وااللتزام.	
• اإلنصاف.	
• الشفافية.	



خطط لحياتك .. كما تتمنّاها وأكثر 



تميز الموقع وسهولة الوصول..
للعيش  متفردة  فرصة  األورك��ي��د  فلل  تمنحكم 
كنتم  م��ا  ك��ل  تحقيق  م��ع  متناهية  ال  ب��رف��اه��ي��ة 
عن  بعيداً  العيش  ف��ي  ه���دوء  م��ن  ب��ه  تحلمون 

الضوضاء والتزاحم. 

ت��ق��ع ف��ل��ل األورك���ي���د ض��م��ن ن��ط��اق ح���ي ال����ورود 
الخرج( على مقربة من معالم  )شمال محافظة 

المحافظة المهمة ومراكزها األساسية.

عبد  الملك  طريق  عبر  للموقع  الوصول  يمكن 
يعتبران  وال��ل��ذان  العزيز  عبد  الملك  وطريق  اهلل 
يربط  والذي  الخرج  لمحافظة  األساسي  الشريان 

المحافظة من جهاتها المختلفة.        



برج الخرج

طريق الملك عبد اهلل

شارع عرض 30متر

مستشفى النساء 
والوالدة

جامعة
 األمير سلمان

البريد
 السعودي

كهرباء 
الخرج

زيز
لع

د ا
عب

ك  
مل

 ال
ق

طري

ض الخرج
ق الريا

طري

ق اليمامة
طري

الموقع

حديقةمسجد

 مجمع
 مدارس

حكومية



فلل األوركيد ...
مختلفة  سكنية  ف��ل��ة   20 م��ن  األورك���ي���د  ف��ل��ل  م��ش��روع  ي��ت��أل��ف 
الواحدة،  للفيال  420م2  من  تبدأ  أراضي  بمساحات  التصاميم 
فيها  تتوزع  الواحدة  للفيال  490م2   إلى  تصل  بناء  ومساحات 
ضيوف  مجالس  إل��ى  إضافة  ن��وم  غ��رف   5  -  4 بين  ما  الغرف 
والترفيه  أيضًا غرف للمعيشة  للنساء، وهناك  للرجال وأخرى 
وغيرها. وقد تم فيها مراعاة التشطيب العالي الجودة والذي 

تقدمه )زوايا العقارية( بسعر مناسب للجميع.

بالتفاصيل  اهتمام  من  ماتطلبه  كل  تجد  األوركيد  فلل  في 
لك  ليطيب  المعمارية  العناصر  أفضل  واختيار  الهندسية 

المقام بأسلوب حياة راقي تمنيته دائمًا ووجدته اآلن.





تصاميم عصرية ال يمكن تجاوزها .. 

 النموذج اإليطالي
نماذج الوحدات السكنية





الدور األرضي
مجلس رجال + دورة مياه

غرفة طعام
مجلس نساء + دورة مياه

صالة عائلية
مطبخ - مستودع - مدخل سيارة

الدور العلوي
غرفة خادمة
غرفة غسيل

دورة مياه
مستودع

توزيع يتناسب مع أسلوب حياتك ويعبر عن ذوقك الرفيع

الدور األول
جناح ماستر + دورة مياه

ثالث غرف نوم
دورتين مياه
صالة عائلية

النموذج
اإليطالي

مساحة األرض: 420 م2
مساحة البناء: 473 م2

التصاميم المعمارية





كل ما يحيط بك، صمم لراحتك..

النموذج المودرن
نماذج الوحدات السكنية





الدور األرضي
مجلس رجال + دورة مياه

غرفة طعام
مجلس نساء + دورة مياه

صالة عائلية
مطبخ - مستودع - مدخل سيارة

الدور العلوي
غرفة خادمة
غرفة غسيل

دورة مياه

الدور األول
جناح ماستر + دورة مياه

ثالث غرف نوم
دورتين مياه
صالة عائلية

مسكن يعبر عنك ويتالئم مع احتياجات عائلتك 

النموذج
المودرن

التصاميم المعمارية

مساحة األرض: 420 م2
مساحة البناء: 490 م2





1- التصميم  اإلنشائي:

 تم تصميم الوحدات السكنية على أحدث المعايير العالمية 
لألبنية.

• الذي 	 باإلسلوب  األساسات  تصميم  تم  األساسات:  نظام 
وقدرة  التربة  الختبارات  وطبقًا  التربة  طبيعة  مع  يتماشى 

التحمل.
• الهيكل الخرساني: تم وضع هياكل خرسانية مسلحة وفق 	

الموقع  في  جميعًا  صبها  يتم  حيث  المواصفات  أعلى 
اإلنشائي،  والتصميم  المعماري  للشكل  طبقًا  وتنفيذها 

مع االلتزام بضمان يصل إلى 10 سنوات.

2- أعمال التشطيب: 

• أعمال الكهرباء:  تم وضع عداد كهرباء رئيسي لكل فيال 	
فرعية  وطبلونات  رئيسي  طبلون  وج��ود  مع  ح��دة،  على 

داخلية.
• أعمال السباكة: خزان علوي أفقي مزود بطبقة عزل حراري.	
• الجودة 	 ذات  الصحية  القطع  توريد  تم  الصحية:  القطع 

العالية.
• باستخدام 	 مستويات  بعدة  الجبس  أعمال  تتم  الجبس: 

عالية  خلط  وبنسبة  مختلفة  سماكة  ذات  جبس  أل���واح 
المقاومة للتصدع.

المواصفات والضمانات.. 



منزل سيغمرك بالدفء والهدوء، منز ل ينتظرك لتمأله بذكرياتك الجميلة، وبتطلعاتك وأمانيك،

 إنه منزلك المثالي الذي يليق بك ويعبر عن ذوقك الرفيع.



لالستفسار
المبيعات والتسوي�ق 

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

www.zawaya.sa
info@zawaya.sa

أحد مشاريع


