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شركة سنان العقارية 
كويتيني  ملستثمرين  بالكامل  مملوكة  تركية  عقارية  شركة 
يف  العقاري  سنان  مشروع  أجنزت   ،2010 عام  تأسست 
صبنجة و املكون من 38 فيال على مساحة 27,380 مرت2  و 
الفلل مكونة من دورين و ثالثة أدوار، مت بيع الفلل بالكامل 
على عمالء من الكويت واململكة العربية السعودية واململكة 
وهلل  بالكامل  الفلل  تسليم  مت  كما  قطر  ودولة  البحرينية 

احلمد.
وتعد شركة سنان العقارية من الشركات اخلليجية األوىل 
لديها  أصبحت  و  صبنجة  منطقة  يف  مشاريع  تطوير  يف 
معقولة  بأسعار  للخليجيني  املساكن  توفري  يف  مميزة  خربة 

ومواصفات فنية تآلءم حاجات املواطن اخلليجي.

شركة مينا تورك العقارية 
وهي   2011 يوليو  يف  العقارية  تورك  مينا  شركة  تأسست 
العقارية  مينا  وشركة  العقارية  مينا  لشركة  تابعة  شركة 
ش.م.ك.م )شركة مساهمة كويتية مقفلة( تأسست يف دولة 
الكويت يف مايو 2004 كشركة تطوير عقاري برأمسال قدره 
15,000,000 د.ك. تقوم شركة مينا العقارية ش.م.ك)م( 
بدور فعال يف تقديم منتجات وخدمات استشارية عقارية 
رأمسال  ويصل  اإلسالمية.  الشريعة  أحكام  وفق  وتعمل 
والشركة   19,650,000 إىل  احلالي  الوقت  يف  الشركة 

مدرجة يف السوق الرمسي لألوراق املالية بدولة الكويت.
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البد  فإنك  اسطنبول  عن  تتحدث  عندما 
من استذكار تاريخ عريق حافل باحلضارة 

و التقدم و الرقي ..
اليت  الوحيدة  املدينة  اسطنبول  إنها  نعم 
جتمع  و  أوروبا  و  آسيا  قارتي  بني  تقع 
حيث  العامل  أحناء  مجيع  من  السياح 
يزورها  من  مجيع  جعلت  بثقافتها  أنها 
مشغلي  كبار  كذلك  وجعلت  يعشقها، 
الفنادق يسارعوا يف افتتاح فنادق يف هذه 
املدينة العريقة بل إن بعضهم افتتح أكثر 
من فندق يف اسطنبول نظرا لشدة اإلقبال 

عليها.
التارخيية  باملعامل  أسطنبول  تتميز 

1| جراند بازار: سوف تنبهر من حجم هذا 
السوق و الذي يضم ما يقارب 4000 حمل و 
هو من أسواق الرتاثية العريقة واليت تقع 
واليت  السلطان أمحد  بالقرب من منطقة 
يقع بها املسجد األزرق وآياصوفيا، ويباع 
يف هذا السوق مجيع املنتجات التارخيية 
الفخارات  ومنها  اليدوية  واملشغوالت 
واجللود  الرتكية  واحللويات  والبهارات 
واحللي واألجبان والسجاد  وبعض األمور 
الرتاثية وننصحك بأن تفاوض على السعر 
أن  قبل  جيدة  حسومات  على  وحتصل 
تشرتي  ولكن ال تفاوض إذا كنت ال ترغب 

بالشراء.
اجملمعات  من  وهو  بارك:  استينيا   |2
احلديثة  وحائز على أفضل جممع جتاري 
جممعات  من  وهو   2009 عام  أوربا  يف 

معامل اسطنبول

األسواق
تتميز مدينة اسطنبول بالعديد من مراكز التسوق احلديث و القديم و سنبدأ بأعرقها تارخييا..

الرومانية والعثمانية واليت مازالت خالدة 
مبناظر  ستتمتع  أنك  كما  اليوم،  حتى 
املمرات املائية و البحريات اليت تطل عليها 
وحبر  األسود  البحر  وأهمها  اسطنبول 
أضاف  والذي  البوسفور  ومضيق  مرمرة 
والعجيب  السطنبول مجاال إىل مجاهلا, 
ازدحام مدينة اسطنبول  بالرغم من  بانه 
إال  نسمة  مليون   14 قرابة  يقطنها  واليت 
أنك ال تشعر بالتلوث البيئي وذلك بسبب 
واليت  اسطنبول  لبلدية  املميز  التخطيط 
حافظت على مساحة كبرية من الغابات 

متثل ثلثني من مساحة مدينة اسطنبول.

خمصص  مكان  وبه  الكبرية  التجارية 
عمراني  بشكل  فلل  هيئة  على  للماركات 
مميز جدا كما يوجد به قسم خاص اطلق 
عليه البازار وحيتوي على حمالت  للسمك 
به  يوجد  كما  وغريها   واخلضار  واللحم 

مكان خمصص لألطفال .

جممع  أحدث  وهو  اسطنبول:  فورم   |3
أوربا  يف  وأكربها  اسطنبول  يف  حاليا 
احملالت  من  كبري  عدد  على  وحيتوي 
العاملية والرتكية كما يضم معرض لألحياء 
البحرية  أكواريوم و متجر إيكيا مبساحة 

كبرية جدا.

اجملمعات  أروع  من  كانيون:  جممع   |4
اجملعات  أمجل  على  وحائز  تصميما 
أن  وتستطيع  األوربية  القارة  يف  تصميما 
من  للمجمع  مناظر  ورؤية  ناظريك  متتع 
ويضم  فلكر،  الشهري   الصور  موقع  خالل 

إىل  روعة  إضافة  يف  الثقافة  دور  أن  كما 
من  اسطنبول  بلدية  تعترب  حيث  املدينة 
أنشط البلديات يف املنطقة واليت هي تتوىل 
العناية بأمور املدينة من سياحة وتاريخ و 

غريها ..
حقيقة إنها مدينة األحالم.

مفتوح  جزء  بني  وجيمع  أدوار   6 اجملمع 
وجزء مغطى وتساعد فكرة تصميمه الرائع 
على مرور التيار اهلوائي بشكل رائع جدا و 

جتعل منه مكان منعش للتسوق !

اجملمعات  من  العديد  هنالك  أن  كما 
ميدان  جممع  مثل  اسطنبول  يف  املميزة 
دور  لألوت  واملخصص  فيابورت  وجممع 

و غريها الكثري.

اسطنبول املدينة اآلسيوية األوروبية
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جممع كانيون
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وال  التارخيية  املدن  أعرق  من  اسطنبول 
أحدثت  قد  العثمانية  الدولة  أن  يف  شك 
اآلثار  هذه  ومازالت  ملحوظا  تطورا  بها 
يف  خصوصا  اسطنبول  يف  بارزة  عالمة 
احلكومة  قبل  من  الكبري  االهتمام  وجود 
الرتكية يف هذه اآلثار، و دعونا نتحدث عن 

أروع هذه األماكن..

املتاحف  الفاتح: وهو أحدث  بانوراما   |1
سنتان،  افتتاحه  على  ميض  مل  والذي 
يستحق  بأنه  زاره  من  مجيع  يشهد  و 
الفتح  قصة  لك  يلخص  حيث  الزيارة 
 6 الفن  بهذا  اشرتك  رائعة  فنية  بطريقة 
واستطاعوا  تركيا  يف  الفنانني  أفضل  من 
الفتح  قصة  تروي  جداريات  يرمسوا  أن 
بطريقة ممتعة، احرص على حصولك على 

مساعات لتستمع للشرح بلغتك املفضلة..

 www.panoramikmuze.com

األماكن التارخيية و املتاحف

عام  افتتح  متحف  وهو  تورك:  ميين   |2
2000 وهو عبارة عن حديقة بها جمسمات 
صغرية ألهم املعامل التارخيية يف اسطنبول 

والعامل اإلسالمي  بشكل فين مميز.

واملسجد  صوفيا  وآيا  كابي  توب   |3
تركيا  يزور  من  كل  مقصد  إنها  األزرق: 
نبدأ  اجلنسيات،  مجيع  ومن  مرة  ألول 
العثماني  القصر  كابي  توب  بقصر 
اهلل  صلى  الرسول  آثار  به  مجع  والذي 
عليه وسلم والصحابة رضي اهلل عنهم ثم 
منذ  بنيت  واليت  صوفيا  آيا  بكنيسة  متر 
500 عام وحولت إىل مسجد ثم  أكثر من 
األزرق  املسجد  تزور  وأخريا  متحف  إىل 
أمحد  السلطان  مبسجد  املعروف  أو 
تنسى  وال  صوفيا،  آيا  مقابل  بين  والذي 
تأذن  كيف  اآلذان  وقت  عند  تالحظ  أن 
األزرق  املسجد  من  القريبة  املساجد 

بينهما. تناسق  وكأن هناك 

القصور  آخر  وهو  بهجة:  دوملة  قصر   |5
الدولة  به  سقطت  واليت  العثمانية 
من  احلكم  أتاتورك  توىل  كما  العثمانية 
العديد من  القصر به  القصر، إن هذا  هذا 
بالتأكيد  العثمانية  والقصص  الغرائب 
ستجد مرشد ميدك باملعلومات املهمة عن 

القصر املطل على مضيق البوسفور.

جماورة  حديقة  وهي  غوهلانا:  حديقة   |6
ومتتع  له  تابعة  وكانت  كابي  لتوب 
بزيارتها يف الربيع أو الصيف أو اخلريف 
أن  تستطيع  جدا  مجيل  ممشى  وبها 

تستنشق اهلواء العليل بها.

7|  جزيرة األمريات: وهي جزيرة ختلو من 
السيارات وبها حنطور ودراجات هوائية 
ساعة  هلا  الوصول  يستغرق  ومطاعم، 
كانت  اجلزيرة  هذه  بالعبارة،  ونصف 

خاصة باألمريات يف العصر العثماني.

كما أن هناك العديد من اآلثار العثمانية 
والذي حتول بعضها - إىل فنادق كفنادق 

الفورسيزن وكمبنسكي وغريها.
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 املطاعم
تتميز تركيا باملطبخ الرتكي املعروف بعدة 
من  اللحوم  منتجات  وأهمها  أصناف 
كباب واسكندر والشاورما وكذلك أطباق 
األمساك واهمها مسكة امسها آالبالك كما 
يوجد بها مجيع مطاعم الوجبات السريعة 

العاملية  واملطاعم الفخمة العاملية.
البقالوة  مثل  الرتكية  احللويات  أن  كما 
دندرمة  الرتكي  كريم  واآليس  والكنافة 
خصوصا  مقاومتها  تستطيع  لن  وغريها 

عندما تتذوقها طازجة.
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إلسطنبول  مصيف  أقرب  صبنجة  تعترب 
وكذلك هي أقرب مكان للممارسة رياضة 
اسطنبول  لسكان  اجلليد  على  التزحلق 
وتصل درجة احلرارة يف أقصى إرتفاع هلا 
الصيف  فصل  يف  سيليزية  درجة   32 إىل 

وتصل إىل حتت الصفر يف فصل الشتاء.

تبعد عن اجلانب األوربي 110 كم ويربط 
حارات  ثالث  ذو  سريع  طريق  بينها 
وهو  كم   80 صبيحة  مطار  عن  وتبعد 
املطار الذي تهبط به طريان اجلزيرة كما 
األخرى  أوروبا  ملناطق  حمطة  يعترب  أنه 
من  باريس  إىل  الوصول  تستطيع  حيث 
و  ساعات   3:30 خالل  صبيحة  مطار 

صبيحة  مطار  كون  رخيصة  بأسعار 
ذات  الطريان  شركات  يستقطب  الدولي 
اآلخر  املطار  أما  االقتصادية،  األسعار 
كيلومرت   150 قرابة  فيبعد  أتاتورك  مطار 
اخلطوط  حاليا  به  تهبط  اليت  املطار  وهو 
عنها  تبعد  الرتكية،  واخلطوط  الكويتية 
منطقة إزميت 15 كيلو مرت وكذلك منطقة 
املنطقتني  كال  ويف  مرت  كيلو   15 سكارية 
حتتويان على اجملمعات التجارية وغريها 
منطقة  تبعد  كما  املدنية،  اخلدمات  من 
يلوه قرابة 90 كيلو و منطقة بورصة قرابة 
تقع يف مكان حيوي  فهي  كيلو مرت،   140
السياحية  املناطق  من  للعديد  ومنتصف 

واملدن الرئيسية.

طوهلا  يصل  كبرية  حبرية  صبنجة   تضم 
جبال  سلسلة  عن  عبارة  وهي  كم   15 إىل 
وغابات تتميز بالعديد من الفلل الصغرية 
وسط أجواء طبيعية رائعة، وكذلك ما مييز 
دائما  والذين  أهلها  وكرم  تواضع  املنطقة 

يهبون ملساعدتك..

إنها فعال منطقة لإلسرتخاء واالستجمام..

عن صبنجة
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مدينة إزميت
تقع منطقة إزميت مشال منطقة صبنجة 
يف اجتاه مدينة اسطنبول وتعد من املدن 
حبر  بها  ينتهي  حيث  املهمة  الصناعية 
تضم  كما  ميناء  من  أكثر  وحتوي  مرمرة 
إزميت  تضم  وبالتالي  سيارات  مصانع 
مطاعم  وخدمات  جتارية  جممعات  عدة 

فهي اسطنبول املصغرة.

مدينة سكارية
منطقة  تضم  اليت  الرئيسية  املدينة  وهي 
حديثة  جتارية  جممعات  وتضم  صبنجة 
شارع  تضم  وكذلك  وسريدفان  أداسنرت 
يطلق عليه جرق  وهو شارع شبيه بشارع 
عدة  حيوي  والذي  اسطنبول  يف  استقالل 
السيارات  دخول  ومينع  جتارية  حمالت 

فيها.
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العديد  صبنجة  ممشى  يف  يوجد  املمشى| 
ميتلئ  ما  وعادة  واملطاعم  املقاهي  من 
يف  األسبوع  نهاية  عطلة  خالل  باملارة 
تتمتع  أن  وتستطيع  الصيف  فصل 
كما  والبحرية،  للجبال  الرائعة  باملناظر 
يف  األمساك  صيد  رياضة  ممارسة  ميكنك 
البحرية يف األماكن املخصصة هلا. رياضة 
ركوب  ممنوع  البحرية  أن  مبا  التجديف: 
على  حفاظا  احملركات  ذات  القوارب 
برياضة  تتمتع  أن  تستطيع  فإنك  البيئة 

التجديف يف البحرية اهلادئة اخلالبة.

صبنجة: أنشطة ترفيهية
تتميز صبنجة بالعديد من األنشطة الرتفيهية و نذكر منها على سبيل املثال..

ركوب اخليل| يوجد يف صبنجة العديد من 
ركوب  على  بالتدريب  املختصة  املدارس 
وسط  التدرب  يف  تزيد  واملتعة  اخليل 

الطبيعة اخلالبة .

صبنجة  أهل  يعشق  القدم|  كرة  مالعب 
من  العديد  به  ويوجد  القدم  كرة  لعب 
القدم  كرة  لعب  ملمارسة  املغطاة  املالعب 
نقطة  أعلى  وهي  كارتبه  منطقة  أن  كما 
كرة  مالعب  من  العديد  بها  صبنجة  يف 
بها  ميارس  والطائرة  السلة  وكرة  القدم 

األندية الرياضية معسكراتهم التدريبية يف 
فصل الصيف استعدادا للموسم الرياضي 

اجلديد.

فصل  يف  اجلليد|  على  التزحلق  رياضة 
منطقة  اسطنبول  أهالي  يقصد  الشتاء 
ملمارسة  صبنجة  يف  نقطة  أعلى  كارتبه 
وجود  مع  اجلليد  على  التزحلق  رياضة 
تلك  يف  الرياضة  هلذه  التجهيزات  مجيع 

املنطقة.

تكان: مطعم، فندق، منتزه، وحمل لألثاث
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يوجد  واهلوائية|  النارية  الدراجات 
األماكن يف صبنجة خمصصة  العديد من 
األربع  النارية ذات  الدراجات  الستئجار 
عجالت والتجول بها يف مناطق الغابات 
ضمن  أو  لوحدك  السري  أردت  وسواء 
العديد  أن  كما  قائد،  يقودها  جمموعة 
اهلوائية  الدراجات  رياضة  ممارسي  من 
اهلواء  وسط  رياضتهم  مبمارسة  يتمتعون 
من  العديد  وستالحظ  صبنجة  يف  النقي 
ممارسي هذه الرياضة متواجدين يف فصل 

الصيف.

حبر  يبعد  األخرى|  املائية  الرياضات 
صبنجة  منطقة  عن  15كم  قرابة  مرمرة 
رياضات  من  العديد  ممارسة  وتستطيع 
املاء  على  التزجل  مثل  األخرى  البحرية 

وغريها.

أكوابارك| توجد يف صبنجة مدينة مائية 
هذه  ميارسون  السن  وكبار  لصغار  ممتعة 
الرياضة يف فصل الصيف يف درجة حرارة 

ممتعة.

سوبرماركت ميغروسممشى فندق ريتشموند

فندق ريتشموند على حبرية صبنجةالطبيعة يف أحد مطاعم صبنجة
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صبنجة: فنادق
الفنادق  من  بالعديد  صبنجة  تتميز 
الصغرية ولكن دعونا نذكر لكم أهم فندقني 

بها وهم من فئة 5 جنوم

اجلبال  بني  يقع  والذي  صبنجة  جورال 
وهو من الفنادق املصحات الطبية حيث 
وزنه  ختسيس  يريد  ملن  برنامج  لك  يقدم 
أو يعاني من آالم وحيتاج لعالج طبيعي، 
سوف تتمتع بوجودك يف هذا الفندق ولن 
حتتاج اخلروج منه ملدة يومني على األقل 

لتنوع األنشطة به..
www.guralsapanca.com

ال  والذي  ريشموند  هو  اآلخر  الفندق  أما 
فيه ألنه  بالسكن  عام   14 يسمح ملن دون 
يعترب من فنادق اليت تتميز باهلدوء والعالج 

باملساج، يقع على البحرية مباشرة.

www.richmondnua.com

اخلدمات
من  اخلدمات  مجيع  صبنجة  يف  يوجد 
ماركت  وسوبر  بقالة  مستشفى وحمالت 
وحمالت  وخمابز  وغريها  كارفور  مثل 
صبنجة  يف  تسري  فأينما  وغريها  أثاث 
اخلدمات،  هذه  من  خيارات  عدة  ستجد 

كما ينتشر بها العديد من املساجد.

مطعم نوتر كوي األكوابارك
12



فندق جورال صبنجة
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صورة من مشروع سنان األول | صبنجة أغسطس 2011
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و  البستان  الرتكية  باللغة  وتعين  بهجة 
الذي  األسم  وهو  الفرح  العربية  باللغة 
خصوصا  اجلديد  مشروعنا  على  أطلقناه 
اخلالبة  اخلضراء  مبناطقها  صبنجة  وأن 
أجواء  تعيش  جيعلك  النقي  وهوائها 

سعيدة.

األوىل  أراض   3 من  بهجة  مشروع  يتكون 
 12,000 مساحة  على  تقع   »1 »بهجة 
مرت2 و على ارتقاع 345م. »بهجة 2« تقع 
ارتفاع  وعلى  مرت2   40,000 مساحة  على 

مساحة  على  تقع   »3 »بهجة  500مرت. 
بهجة  مشروع  فلل  تتميز  مرت2.    8,300
والغابات  بإطاللة رائعة لبحرية صبنجة  
منطقة  إىل  باملشروع.باإلضافة  احمليطة 
خاصة  خدمات  توفر  اجتماعية  خدمات 

للعوائل مبختلف أعمارهم. 

املشروع  يف  اإلنشائية  األعمال  بدأت 
تسليم  نتوقع  و   2011 ديسمرب   18 بتاريخ 

الفيال يف شهر ديسمرب 2012 .
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حبرية صبنجة

مشروع بهجة | 2

مشروع بهجة | 1
مشروع سنان األول

املمشى البحري
فندق ريشموند

كافور

2,8 كم3,5 كم
2 كم
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مساحة  على  تقع   |1 بهجة  مشروع 
12,000 مرت مربع و على ارتقاع 345 م عن 
سطح البحر و تضم عدد 18 فيال مبساحة 
خاصة  حديقة  إىل  إضافة  225مرت2 
تتميز  كما  مرت2.   260 مساحتها  متوسط 

كل فيال بإطاللة رائعة للبحرية.

 »3 بهجة   « أرض  هلا  مالصق  يقع  كما 
تقع على مساحة 8,300 مرت مربع و تضم 
القريب  تسويقها يف  يتم  فيال وسوف   12
العاجل،  تتميز الفلل كذلك بإطاللة رائعة 
للبحرية كما أن مجيع الفلل تتكون من 3 
طوابق بنموذجني إما 4 غرف أو 5 غرف.

17



مشروع بهجة | 1
 12,000 مساحة  على  تقع   1 بهجة 
سطح  عن  مرت   360 ارتقاع  وعلى  مرت2 
البحر وتضم عدد 18 فيال وتبلغ مساحة 
225 مرت2 أما احلديقة لكل فيال  الفيال 
ما يقارب 260 مرت2. كما تتميز كل فيال 

بإطاللة رائعة للبحرية.

مجيع الفلل مكونه من ثالث أدوار إال 
منوذجني  للمستثمر  يوفر  املشروع  أن 

للبناء

منوذج | A - 1 | فيال مكونة من 4 غرف 
نوم )صفحة 26(

منوذج | A - 2 | فيال مكونة من 5 غرف 
نوم )صفحة 28(

االرتفاع عن البحر مساحة احلديقة  رقم الفيال 
344  333  v-1  
345  266  v-2  
 345  264  v-3  
 347  253  v-4  
 348  308  v-5  
 350  258  v-6  
 353  262  v-7  
 356  261  v-8  
 359  219  v-9  
 372  448  v-10  
 372  222  v-11  
 371  215  v-12  
 368  215  v-13  
 365  245  v-14  
 363  225  v-15  
 363  216  v-16  
 365  226  v-17  
365  266  v-18  

* مجيع االبعاد باملرت املربع.
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املخطط العام
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حبرية صبنجة

مشروع بهجة | 2

مشروع بهجة | 1
مشروع سنان األول

املمشى البحري
فندق ريشموند

كافور

2,8 كم3,5 كم
2 كم
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»بهجة 2« يقع على مساحة 40,000 مرت2 
و على ارتفاع 500 مرت عن سطح البحر. و 
140 مرت2،  8 فلل مندجمة مساحتها  تضم 
و14  171مرت2،  مساحتها  دورين  فيال  و52 
225مرت2، وحديقة  3 أدوار مساحتها  فيال 
اطاللة  هلا  أن   كما  فيال  لكل  خاصة 
خدمات  ومبنى   . الغابة  و  البحرية  على 

اجتماعية.
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خمطط بهجة | 2

فلل ثالث أدوار
فلل متالصقة

فلل دورين
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منظر من بهجة 2
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بيانات فلل بهجة | 2

99
78

104
52

104
66

110
107

373
224
224
216
208
254
219

238
215
347
258
213
257
268

C-1
C-2
C-3
C-4
C-5
C-6
C-7
C-8

A-1
A-2
A-3
A-4
A-5
A-6
A-7

A-8
A-9

A-10
A-11
A-12
A-13
A-14

450
450
445
445
473
474
448
448

472
478
478
485
485
493
493

498
498
503
504
507
515
515

الفلل ثالث ادوارالفلل املتالصقة

االرتفاع مساحة  رقم الفيال 
عن البحر احلديقة   

االرتفاع مساحة  رقم الفيال 
عن البحر احلديقة   

االرتفاع مساحة  رقم الفيال 
عن البحر احلديقة   

دورين  من  مكونه  املتالصقة  الفلل  مجيع 
وغرفتني مبينة حسب النموذج التالي

منوذج | A - 1 | 4 غرف نوم  )صفحة 30(

أن  إال  أدوار  ثالث  من  مكونه  الفلل  مجيع 
املشروع يوفر ملالك الفيال منوذجني للبناء

منوذج | A - 1 | 4 غرف نوم  )صفحة 26(
منوذج | A - 2 | 5 غرف نوم  )صفحة 28(
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130
146
147
103
322
176
171
184
195
224
253
232
189
271
295
206
206
219

B-1
B-2
B-3
B-4
B-5
B-6
B-7
B-8
B-9

B-10
B-11
B-12
B-13
B-14
B-15
B-16
B-17
B-18

468
468
468
468
475
475
475
475
475
476
477
478
479
479
480
481
482
482

الفلل دورين

مجيع الفلل مكونه من دورين إال أن املشروع 
يوفر ملالك الفيال منوذجني للبناء

منوذج | A - 1 |3 غرف نوم  )صفحة 32(
منوذج | A - 2 | 4 غرف نوم )صفحة 34(

االرتفاع مساحة  رقم الفيال 
عن البحر احلديقة   

االرتفاع مساحة  رقم الفيال 
عن البحر احلديقة   

االرتفاع مساحة  رقم الفيال 
عن البحر احلديقة   

483
483
484
485
485
486
487
487
487
488
488
489
494
495
496
496
496
496
496

499
500
501
502
502
502
507
510
510
509
507
448
448
449
449

B-19
B-20
B-21
B-22
B-23
B-24
B-25
B-26
B-27
B-28
B-29
B-30
B-31
B-32
B-33
B-34
B-35
B-36
B-37

B-38
B-39
B-40
B-41
B-42
B-43
B-44
B-45
B-46
B-47
B-48
B-49
B-50
B-51
B-52

218
204
218
224
155
230
302
241
204
222
238
263
177
162
243
285
229
233
281

179
148
149
215
242
236
213
217
221
207
119
252
247
182
241
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A - 1 | قائمة مبرافق الفلل منوذج
   مدخل الفيال
1 غرفة معيشة

1 غرفة طعام
4 غرف نوم

6 محام
5 بلكونة
1 مطبخ

1 غرفة خادم مع محام

* القوانني يف صبنجة تسمح لك ببناء 
مساحة %10 من مساحة األرض بالدور 
ستستغل  املساحة  باقي  فإن  األرضي 
و ممشى  و مساحات خضراء  كممرات 
األطفال،  أللعاب  ومساحة  داخلي 
وسيحاط املشروع بسور يعطي نوع من 

اخلصوصية.

خمطط الدور األرضي

A - 1 | منوذج
فيال ثالث ادوار مكونة من 4 غرف نوم

مساحة الفيال 225 مرت2

26



خمطط الدور األول

خمطط الدور الثاني
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A - 2 | منوذج
فيال ثالث ادوار مكونة من 5 غرف نوم

مساحة الفيال 225 مرت2

 A - 2 | قائمة مبرافق الفلل منوذج
   مدخل الفيال
1 غرفة معيشة

1 غرفة طعام
5 غرف نوم

6 محام
5 بلكونة
1 مطبخ

1 غرفة خادم مع محام

* القوانني يف صبنجة تسمح لك ببناء 
مساحة %10 من مساحة األرض بالدور 
ستستغل  املساحة  باقي  فإن  األرضي 
و ممشى  و مساحات خضراء  كممرات 
األطفال،  أللعاب  ومساحة  داخلي 
وسيحاط املشروع بسور يعطي نوع من 

اخلصوصية.

خمطط الدور األرضي
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خمطط الدور األول

خمطط الدور الثاني
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C - 3 | منوذج
فيال متالصقة دورين بغرفتني نوم

مساحة الفيال 140 مرت2

 C - 3 | قائمة مبرافق الفلل منوذج
   مدخل الفيال
1 غرفة معيشة

1 غرفة طعام
2 غرف نوم

3 محام
1 بلكونة
1 مطبخ

* القوانني يف صبنجة تسمح لك ببناء 
مساحة %10 من مساحة األرض بالدور 
ستستغل  املساحة  باقي  فإن  األرضي 
و ممشى  و مساحات خضراء  كممرات 
األطفال،  أللعاب  ومساحة  داخلي 
وسيحاط املشروع بسور يعطي نوع من 

اخلصوصية.

تعترب الفلل املتالصقة معزوله يف املدخل 
هلا  املالصقة  الفيال  مع  انها تشرتك  إال 

يف احلديقة العامه.
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خمطط الدور األرضي

خمطط الدور األول     
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B - 4 | قائمة مبرافق الفلل منوذج
   مدخل الفيال
1 غرفة معيشة

1 غرفة طعام
3 غرف نوم

4 محام
3 بلكونة

1 مطبخ حتضريي
1 غرفة خادم مع محام

1 خمزن

* القوانني يف صبنجة تسمح لك ببناء 
مساحة %10 من مساحة األرض بالدور 
ستستغل  املساحة  باقي  فإن  األرضي 
و ممشى  و مساحات خضراء  كممرات 
األطفال،  أللعاب  ومساحة  داخلي 
وسيحاط املشروع بسور يعطي نوع من 

اخلصوصية.

B - 4 | منوذج
فيال دورين مكونة من 3 غرف نوم

مساحة الفيال 171 مرت2

خمطط الدور األرضي
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خمطط الدور األول
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B - 5 | قائمة مبرافق الفلل منوذج
   مدخل الفيال
1 غرفة معيشة

1 غرفة طعام
4 غرف نوم

4 محام
3 بلكونة

1 مطبخ حتضريي
1 غرفة خادم مع محام

1 خمزن

B - 5 | منوذج
فيال دورين مكونة من 3 غرف نوم

مساحة الفيال 171 مرت2

خمطط الدور األرضي

34



خمطط الدور األول
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Kuwait City
Qibla, Panasonic Tower, 6th Floor
Tel.: +965 22245670/1
Fax: +965 22240226/7
info@mena-realestate.com

sinanre.com
info@sinanre.com
Kwt. Mob: +965 99876298
Tur. Mob: +90541962661

مطوري املشروع
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