
بيئة تنبض ابلحياة



حياة عصرية
ترتقي ابختياراتك

وجهة الباحثين عن أسلوب حياة عصري
هي  تلك  عصري..  حياة  أسلوب  عن  الباحثين  وجهة  ابختياراتك،  ترتقي  عصريــة  حيــاة  فــي  بــك  أهــًال 

األصالة مجتمع يتطلع إلى أن تكون جزءاً منه ويكون جزءاً منك، ها نحن نقدم لك تجربة استثنائية 

والراحة  السعادة  أسباب  بين  تجمع  مزدهرة  حيوية  بيئة  ضمن  الرايض  جنوب  فـــي  الراقـــي  للسكن 

الحيوية  المرافـــق  وتكامـــل  تصاميمهـــا  بتنوع  وتميـزت  العصرية،  الحيــاة  ومتطلبــات  والرفاهية 

األصالـــــة  َتِعُد  المتكاملــــــة،  والمــــزااي  الفريــــدة  السمــــات  بهـــــذه  فيها.  والترفيه  الراحة  ووسائل 

قاطنيها بتوفيـــر حيـــاة ســعيدة تتأصــل فيهــا أحالمهــــــم وطموحاتهـــــــم، داخـــــل بيئــة ســكنية 

صحيــــة  ومراكــــز  تجاريــــــة  مراكــــــز  مــــن  الخدمية  والمرافــق  الحيويــة  المرافــق  مــــن  متكاملــــة 

ومـــــدارس بمســـــتوى راقـــــي، ومسـاجد وجوامـع ومراكـز وخدمـات مجتمعية، وخدمــــات أمنيــةــ، 

االســــتجابة  فــــــي  وتفردهــــا  والرغبـــــات  األذواق  كافــــــة  تلبيــــــة  فــــي  تميزهــــا  عــــن  فضال 

لتطلعــــات الباحثيــن عــــن أســلوب حيــاة عصــري. 
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الموقع اإلستراتيجي
داخـل  طبيعيـة  وبيئـة  إسـتراتيجي  بموقـع  األصالـة  تتميـز 

عنــــــد  الريــــاض  مدينــــة  غرب  لجنوب  العمـراني  النطـــاق 

المـشروع  ويقطع  الرئيسـية   الطــرق  مــــــن  شــبكة  ملتقــى 

الطريـق الدائـري الثـاني وهـــــو مـــــن أكــــثر المواقـــع المتميـزة 

يشـغل  إليـه.  الوصـول  وإمكانيـة  الحــركة  انسـيابية  حيـث  مـن 

م2   3,858,862 بـ  تقــــــــدر  إجماليــــــــة   المـشروع مســــــــاحة 

تضــــم 3,592 وحــــدة ســــكنية  

للذهاب إلى الموقع

اضغط هنــــا

1 ساعة عن مطار الملك خالد 

45 دقيقة عن مركز المملكة التجاري

https://goo.gl/maps/k6Em8hQ2UP6rcVEb6


احتياجــات  لتلبيــة  خاصــة  بطريقــة  األصالــة  صممــــت 

لــذا راعينــا تقديــم خيـــارات  مختلــــف األذواق والرغبــــات. 

متنوعـــة تتيــح لك مرونـــة فائقـــة فـــي انتقـــاء قطعــة 

والــــذي  المناســب  التصميــم  اختيــــار  ثــــم  ومــــن  األرض 

واألكثــــر  المؤهليــــن  ابلمقاوليــــن  ابالســتعانة  ســننفذه 

كفــاءة وفــق أعلــى معاييــر التنفيــذ وتحــت إشراف فريـق 

ذات  االستشــارية  والمكاتــب  األكفــاء  المهندسين  مــــن 

الخبــرة العريضـــة

األصالة.. 
مرونة فائقة تتيح لك المزيد



أبيـد سـعودية مبدعـة، تم تصميم الوحدات السكنية في 

األصالـة وفـق أعـلـى المعـايـر الهندسية المتعـارف عليهـا، 

الحديثة  الهـنـدسـيـة  المـفـاهـيــــم  بـيــــن  تجمــــع  حيــــث 

المبتكرة،  والواجهـات  العصـريـة  المعمـاريـة  والسـمـات 

منهـا  كل  وتتميز  فريدة  بمواصفات  جميعها  وتتوافـر 

تصـامـيـم  عـدة  بـيـن  مـن  لتختـار  المتميـزة  بشخصيتهـا 

منزل  في  احتياجاتـك  ويلبي  ذوقـك  يعكس  مـا  رائعـة 

يتناغم مع بيئته المحيطة

تصـاميـم متنوعـــة بــأيـــــٍد
سعــوديــــــة تتفهم احتياجاتـك



فـــي األصــالــة جــدد إيقــاعــك وامتــلك 

الرفاهية من تصميم شرفة D الحديث 

و الذي يلبي احتياجاتك ويحاكي الفخامة 

بكل تفاصيلها

مسطح البناء:      

387م2 (غير شامل األسوار والخزان) 

األسوار:

68م.ط (كحد أدنى)

الخزان:
15م3

أهم المميزات:

طابقين      

3 غرف نوم

مدخل ضيوف

 مطبخ رئيسي

موقف سيارة

6 دورات مياه

مدخل عائلة      

غرفة عاملة

حديقة خارجية  

غرفة طعام   

 تأسيس مصعد 

مجلس خارجي

D شــرفــة
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King Fahad Rd

الطابق األرضي          

m 5.2x4.1 الملحق 

 m 5.9x4.5 مجلس الضيوف

m 1.8x2.1 (المغاسل) دورة مياه

1.8x1.8 (الضيوف) دورة مياه

4.4x9m صالة الطعام

4.1x3.6m الدرج

 (4.8x6m2)  المجلس

1.2x1.8m(المغاسل) دورة مياه

1.8x1.8m(ضيوف) دورة مياه

4.6x3.4m المطبخ

 1.6x3.4m غرفة الغسيل

 3x1.8m غرفة العاملة

الطابق األول          

 (6.4x1.5m) ممر

 (4.6x3.9m) غرفة نوم

دورة مياه 

(1.6x3.9m)

صالة جلوس 

(2.8x3.8m)

(4.1x3.4m) الدرج

غرفة نوم 1  

(4x4.9m)

دورة مياه 

(1.7x3m)

غرفه نوم 2  

(4x4.5m)

دورة مياه 

(1.7x2.9m)

السطح          

(4.1x3.4m) الدرج
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أيخذك تصميم سيمبل B فيال نحو التفرد 

والتمتع أبدق التفاصيل المعمارية الراقية 

أبسلوب عصري حديث

مسطح البناء:      

366م2 (غير شامل األسوار والخزان) 

األسوار:

68م.ط (كحد أدنى)

الخزان:
15م3

أهم المميزات:

طابقين      

4 غرف نوم

مدخل خدم

غرفة خدم

موقف سيارة

6 دورات مياه

مطبخ رئيسي      

مخزن

حديقة خارجية  

مدخل ضيوف   

مطبخ خدمة 

إمكانية تأسيس 

مسبح(غير شامل)

جلسة علوية

مدخل عائلة

غرفة غسيل

B سيمبل فيال



الطابق األرضي          

m 3.8x4.5 الملحق

 m 5.5x4.7 مجلس الضيوف

m 1.4x1.8 (المغاسل) دورة مياه

1.10x1.8 (الضيوف) دورة مياه

m 6.88x4.9 صالة جلوس

m 6.9x3.4 صالة الطعام

 (m 6.8x1.8)  الدرج

m 4x4.7 المطبخ الرئيسي

m 2.6x6.7 المطبخ الثانوي

m 3.3x1.8 غرفة العاملة

 m 5.3x1.8 غرفة الغسيل

 m 2.7x1.7 دورة مياه ومغاسل

m 1.1x1.2 دورة مياه الضيوف

الطابق األول          

 (m 3.3x1.6) غرفة مالبس

(m 4.2x4.7) غرفة نوم

(m 3.3x1.9) دورة مياه

(m 6.9x1.8) الدرج

(m 3.3x4.25) 1 غرفة نوم

(m 1.4x2.1) دورة مياه

(m 3.2x4.3)  2 غرفة نوم

(m 1.5x2.5) دورة مياه

(m 3.1x4.7) غرفة نوم

السطح          

(m 6.8x1.8) الدرج

(m 6.9x2.9) صالة جلوس

(m 1.2x1.8) دورة مياه

مقـاســات الفيــال 
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اتصل ابلطبيعة و سحرها بطريقة 

األصالة الخاصة من خالل تصميم أوج 

فيال المختلف و المميز ابلواجهات 

الزجاجية و التداخل األمثل بين األلوان 

وحداثة البناء و يحتوي التصميم على 

ثالث طوابق رئيسية مع حدائق خارجية 

و داخلية تطل عليها الفراغات الداخلية. 

أبرز مايميز التصميم التواصل البصري 

بين الطابق األرضي و األول من خالل 

فتحة تمتد بينهما

مسطح البناء:      

362م2 (غير شامل األسوار والخزان) 

األسوار:

68م.ط (كحد أدنى)

الخزان:
15م3

أهم المميزات:

طابقين      

4 غرف نوم

مدخل ضيوف

مطبخ رئيسي

موقف سيارة

6 دورات مياه

مدخل عائلة      

غرفة عاملة

حديقة خارجية  

غرفة طعام   

مدخل خدمة 

مخزن

حديقة داخلية

غرفه غسيل

أوج فيال



الطابق األرضي          

m 5.8x3.8 مجلس الضيوف

m 2.6x0.95 دورة مياه

m 2.6x1.5 (المغاسل) دورة مياه

m 8x3.7.صالة طعام

m 5.8x6.2 صالة جلوس

m 8x3.4 المطبخ

m 2x4.2 غرفة الغسيل

m 2.2x5.3 الدرج

m 1.8x2.4 غرفة العاملة

m 1.8x1.6 دورة مياه

m 1.8x2.15 دورة مياه

الطابق األول          

 (m 4.7x2) غرفة مالبس

 (m 4.6x4.4) غرفة نوم

(m 3.4x1.8) دورة مياه

(m 2.4x5.3) الدرج

(m 3.8x4.8) 1 غرفة نوم

(m 2.2x1.8) دورة مياه

(m 2.2x1.7) غرفة مالبس

(m 4.6x3.2) 2 غرفة نوم

(m 4.6x3.2) 3 غرفة نوم

(m 3.8x1.8) دورة مياه

 (m 2.2x2.2) المخزن

السطح          

(m 6.8x1.8) الدرج

مقـاســات الفيــال 
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ابختيار تصميم فيال مضياف في 

مجتمع األصالة.

يمكنك االستمتاع بمنزلك الحديث 

المرن ، الذي يتميز ابلعصرية وبخاصية 

االتصال البصري بين المساحات الداخلية 

والخارجية

مسطح البناء:      

406م2 (غير شامل األسوار والخزان) 

األسوار:

68م.ط (كحد أدنى)

الخزان:
15م3

أهم المميزات:

طابقين      

4 غرف نوم

مدخل عائلة

صالتين

موقف سيارة

7 دورات مياه

مدخل خدمة      

غرفة عاملة

جلسة خارجية  

مطبخ رئيسي   

غرفة غسيل 

مخزن

ملحق خارجي

غرفة تخزين

غرفة مالبس

استقبال الضيوف

غرفة طعام

مضياف



الطابق األرضي          

m 1.8x2.2 غرقة سائق

 m 1.8x1.3 دورة مياة

m 3.8x3.6 ملحق

m 9x5.8 مجلس الضيوف

 m 8x1.6 (المغاسل)دورة مياه

m 1.4x1.6 (الضيوف)دورة مياه

m 4x5.8 صاله الطعام

m 4.3x5.8 المجلس

m 1.6x1.6 (المغاسل) دورة المياه

m 1.4x1.6 (الضيوف) دورة المياه

 2 4.7m المجلس

 m 4.4x4.7 المطبخ

m 7.1x2.3 الدرج

m 2x1.8 غرفة الغسيل

m 1.8x4.7 المخزن

الطابق األول          

 (m 3.2x2.2) غرفة مالبس

(m 4.2x6.6) غرفة نوم

(m 3.8x1.6) دورة مياه

(m 5.6x2.5) الدرج

(m 3.8x3.8) 1 غرفة نوم

(m 1.8x1.8) دورة مياه

(m 2x1.8) غرفة مالبس

(m 4x3.6) 2 غرفة نوم

(m 1.8x1.6) غرفة مالبس

(m 1.8x1.8) دورة مياه

(m 4x3.6) 3 غرفة نوم

(m 1.8x1.8) دورة مياه

(m 1.8x1.6) غرفة مالبس

السطح          

(m 6.8x1.8) الدرج

(m 1.6x3.3) المخزن

(m 3.8x3.5) صالة جلوس
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بمالمحه العصرية، يتيح تصميم فيال آي 

هوم 1 االستمتاع بمنزلك الحديث ليكون 

عالماً خاصاً بك عنوانه الرحابة والسعة

مسطح البناء:      

243م2 (غير شامل األسوار والخزان) 

األسوار:

68م.ط (كحد أدنى)

الخزان:
15م3

أهم المميزات:

طابقين      

3  غرف نوم

مدخل عائلة

2 موقف سيارة

4 دورات مياه

مدخل خدمة

حديقة خارجية      

مطبخ رئيسي

غرفة غسيل

iHome 1فيال



الطابق األرضي          

m 5.2x4.1 صالة الطعام

  m 5.9x4.5 الصالة الرئيسية

m 1.8x2.1 مجلس الضيوف

m 1.8x1.8 (المغاسل) دورة مياه

m 4.4x9 (الضيوف) دورة مياه

m 4.1x3.6 غرفة الغسيل

m 4.8x6 المطبخ

m 1.2x1.8 الدرج

الطابق األول          

 (m 5.4x2.2) غرفة مالبس

 (m 5x4.3) غرفة نوم

(m 2.2x4.2) دورة مياه

(m 6.5x2.4) الدرج

(m 3.6x4.2) 1 غرفة نوم

(m 1.6x2.6) دورة مياه

(m 3.6x4.2) غرفة مالبس

السطح          

(m 6.8x2.4) الدرج

مقـاســات الفيــال 
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الـمواصــفــات



اعتماد تقنيات البناء في المشروع

البناء التقليدي مع أسقف مسبقة الصب 

نظام الحوائط الحاملة 

نظام القوالب 

نظام الخرسانة مسبقة الصب

حديد التسليح مطابق للمواصفات و المقاييس السعودية

وحسب اشتراطات الكود السعودي للبناء

نظام عزل حراري حسب مواصفات الكود السعودي

األسقف مسبقة الصب

تقنية قوالب األلمونيوم

تقنية الخرسانة الخلوية

تقنية الحوائط المفرغة مسبقة الصب

تقنيات البناء في المشروع



األرضيات

بالط من البورسلين أو السراميك حسب العينات المعتمدة

الجدران

دهانات ربع لمعة

األسقف

ألواح جبسية وإكسسواراتها المعتمدة

األبواب

األبواب المعدنية: أبواب معدنية مصنعة بمصانع متخصصة حسب العينات المعتمدة 

و المخططات وأصول الصناع

األبواب الداخلية: أبـــــواب خشبيـــة أو wpc بمقاســـات حسب الموضـــة ابلرسومــــات

وجميع اإلكسسوارات المعتمدة

أبواب الكراجات: أبواب كهرابئية

نوافذ

شبابيك الزجاج و األلومنيوم أو UPVC أببعاد طبقاً للمخططات و جميع اإلكسسوارات 

المعتمدة

الدرج

رخام أو بروكلين حسب العينات المعتمدة و المخططات وأصول الصناعة

المواصفات المعمارية (التشطيبات)



نظام وشبكات مياة التغذية

توريد و تركيب مواسير لشبكة التغذية حسب المواصفات السعودية مع 

تركيب مضخة مياه وخزان للمياه

نظام وشبكات مياه الصرف

للحمامات  نبات تسليك و مصافي  تركيب  و  الصرف  تركيب شبكة  و  توريد 

والسطح

نظام التكييف و التهوية

توريد وتركيب نراوح للحمامات والمطبخ وتأسيس مواسير بالستيك فقط 

بين الوحدات الداخلية للتكيف الجداري والوحدات الخارجية

األجهزة و التركيبات الصحية

توريد و تركيب القطع الصحية من نوعية وطنية جيدة

المواصفات الصحية الميكانيكية



ضمان العزل المائي والحراري 10 سنوات

ضمان موردين لكامل المواد المستخدمة في المشروع

المراقبة الهندسية

فريق مكتب فني مؤهل العتماد و فحص كامل المواد

الموردة للموقع

مكاتب إشراف هندسي الستالم األعمال اإلنشائية والمعمارية

والصحية والكهرابئية حسب اشتراطات الكود السعودي

الضمانات العامة



انضــم اليــوم إلــى عالــم األصالــة لتنعــم ابلفخامــة والرفاهيــة 

ابالستفادة  وبساطة  سهولــة  بكــل  عصــري  حيــاة  وأسلــوب 

الوطنية  الشركة  تتيحها  التي  الميسرة  التمويلية  المزااي  من 

العقاري  التمويل  شركات  من  شركائها  مع  ابلتعاون  لإلسكان 

والبنوك عبر برنامج وزارة اإلسكان (سكني)

والتي  اآلن  السكنية  وحدتك  تصميم  واختر  أرضك  بحجز  ابدر 

سيتم تنفيذها عبر مطور مؤهل عن طريق الشركة الوطنية 

لإلسكان

احجز وحدتك اآلن عبر منصة سكني 

تملك اليوم بكل سهولة
عبر بوابة سكني

www.sakani.sa



العربية  المملكة  في  العمراني  المشهد  ومغير  العقاري  التطوير  عمالق 

واإلسكان،  والقروية  البلدية  الشؤون  لوزارة  االستثماري  والذراع  السعودية، 

وقائد عملية االستثمار الهادفة إلى تنشيط قطاع التطوير  العقاري أبكمله، 

األعمال  لتوسع  الفرص  خلق  في  كثيًرا  أسهمت  التي  الخبرات  ومستقطب 

المنتجات  من  مجموعة  تقديم  عن  أسفر  مما  العمرانية  المشاريع  وزايدة 

السكنية المميزة التي أسهمت في االرتقاء بجودة الحياة. يوماً بعد يوم تتوالى 

تشهدها  التي  العمرانية  النهضة  معالم  لترسم  لإلسكان  الوطنية  جهود 

للمواطن  الرفاهية  وتحقيق  السكن  بجودة  لالرتقاء  معايير  واضعة  البالد 

ر الوطنية  ودعمه لتحقيق رغباته  وتطلعاته إلمتالك المنزل األول، حيث تسخ�

لإلسكان كافة مواردها وطاقاتها لالستثمار في مبادرات وبرامج تقدم حلوًال 

سكنية وتمويلية لقطاع التطوير العقاري المحلي في سبيل بناء بيـئة سـكنية 

مالئمة للمـواطنين بمواصفات رفيعة ترتقي إلى ذائقتهم وتطلعاتهم

عن الوطنية لإلسكان



@saudinhc 920033499nhc.sa


