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�إحدى م�شاريع �شركة �سنان الكويت العقارية
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منطقة بهجة �شهري
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�إحدى مناطق مدينة �إ�سطنبول

�شـــركة �ســنــــــان الكـــويت العـقـــارية
�شركة تطوير عقاري ,ت�أ�س�ست ال�شركة عام 2013م وهي �إمتداد ل�شركة �سنان
العقارية الرتكيه والتي ت�أ�س�ست عام 2010م ،تخ�ص�صت يف تطوير وبناء
وبيع منازل اال�ستجمام  -امل�صايف للمواطنني اخلليجيني .تن�شط �سنان يف
تطوير امل�شاريع ال�سكنية يف �أ�سواق اجلمهورية الرتكية واململكة العربية ال�سعودية
واململكة املتحدة (بريطانيا).
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2011
م�شروع �سنان
يف منطقة �صبنجة

�أجنزت �سنان م�شروعها الأول يف �صبنجة يف �أكتوبر  2011واملكون من 38
فيال متنوعة الأحجام وجنحت يف بيع كافة الوحدات لعمالء من دول اخلليج
العربي مثل الكويت واململكة العربية ال�سعودية ومملكة البحرين ودولة قطر ،ثم
نفذت م�شروع بهجة يف منطقة �صبنجة والذي يحتوي على  114فيال ومت
بيعها على مواطني اخلليج العربي  ,حيث مت تنفيذ امل�شروع بالتعاون مع �شركة
مينا ترك .
تخ�ص�صت �شركة �سنان بتطوير وحدات �سكنية تنا�سب حاجات العائالت
اخلليجية وهو مامييزها عن باقي املطورين الذين يطورون وحدات تنا�سب
�أ�سواقهم املحلية .
كما تقدم �شركة �سنان العقارية خدمات �إدارة امل�شاريع العقارية والتي
ت�شمل كل ما حتتاجه امل�شاريع العقارية بدء ًا من درا�سة اجلدوى �إلى �شراء الأر�ض
والإ�شراف على تنفيذ امل�شروع حتى الت�سليم ،بالإ�ضافة �إلى متابعة وا�ستكمال
كافة الإجراءات القانونية الالزمة للم�شروع.
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�إ�سطنبول
�إ�سطنبول املدينة اال�سيوبه االوروبيه
عندما تتحدث عن �إ�سطنبول فانه ال بد من ا�ستذكار التاريخ العريق واحلافل
باحل�ضاره والتقدم والرقي نعم انها �إ�سطنبول املدينة الوحيدة التي تقع
بني قارتي �آ�سيا و�أوربا وجتمع ال�سياح من جميع �أنحاء العامل حيث انها
بثقافتها جعلت جميع من يزورها يع�شقةا .وجعلت كذلك كبار م�شغلي الفنادق
ي�سارعوا يف افتتاح الفنادق يف هذه املدينة العريقة بل ان بع�ضهم افتتح اكرث من
فندق يف �إ�سطنبول نظرا ل�شدة االقبال عليها .
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تتميز �إ�سطنبول مبناظر املمرات املائيه والبحريات التي تطل عليها و�أهمها
البحر الأ�سود وبحر مرمرة وم�ضيق الب�سفور والذي ا�ضاف لإ�سطنبول جماال �إلى
جمالها .والعجيب بانه بالرغم من االزدحام يف مدينة �إ�سطنبول والتي يقطنها
قرابة  17مليون ن�سمه اال �أنك ال ت�شعر بالتلوث البيئي وذلك ب�سبب التخطيط
املميز لبلدية �إ�سطنبول والتي حافظت على م�ساحة كبريه من الغابات متثل ثلثني
من م�ساحة مدينة �إ�سطنبول كما �أن دور الثقافة �أ�ضاف روعه الى املدينة،حيث
تعترب مدينة �إ�سطنبول من �أن�شط البلديات يف املنطقة والتي هي تتولى العناية
ب�أمور املدينة من �سياحة وتاريخ وغريها:
حقيقة انها مدينة االحالم.

�أكرث من  20رحلة ا�سبوعية
من الكويت �إلى �إ�سطنبول

م�ضيق الب�سفور من
فندق الفور�سيزن
 30كم عن م�شروع ربوة

7

جممع �إ�ستينيابارك
 30كم
جممع و مدينة
فياالند 20كم
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معامل �إ�سطنبول

تتميز مدينة �إ�سطنبول باال�سواق والرتفيه فهنالك العديد من
مراكز الت�سوق احلديث والقدمي و�سنبد�أ ب�أعرقها تاريخيا.

جراند بازار
يبعد اجلراند بازار نحو  20كم عن م�شروع ربوة و�سوف تنبهر بحجم
هذا ال�سوق الذي ي�ضم مايقارب  4000حمل وهو من �أ�سواق الرتاثيه العريقة
التي تقع بالقرب من منطقة ال�سلطان �أحمد والتي يقع بها امل�سجد الأزرق و �آيا
�صوفيا ويباع يف هذا ال�سوق جميع املنتجات التاريخية وامل�شغوالت اليدوية ومنها
الفخارات والبهارات واحللويات الرتكية واجللود واحللي والأجبان وال�سجاد
وبع�ض الأمور الرتاثية.
ا�ستينيا بارك
يبعد عن امل�شروع قرابة  30كم عن م�شروع ربوة وهو من املجمعات احلديثة
وحائز على اف�ضل جممع جتاري يف �أوروبا عام  2009وهو من املجمعات التجارية

الكربى وبه مكان خم�ص�ص للماركات على هيئة فلل ب�شكل عمراين مميز جدا
كما يوجد به ق�سم خا�ص اطلق عليه البازار ويحتوي على حمالت لل�سمك واللحم
واخل�ضار وغريها كما يوجد به مكان خم�ص�ص لالطفال
فورم �إ�سطنبول
يبعد عن امل�شروع  18كم تقريبا عن م�شروع ربوة وهو من املجمعات الكبرية
يف �إ�سطنبول و �أوروبا ويحتوي على عدد كبري من املحالت العاملية والرتكية كما
ي�ضم معر�ض الأحياء البحرية اكواريوم ومتجر ايكيا مب�ساحة كبريه جدا.

جممع اكوا فلوريا
20كم
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جممع كانيون
فورم مرمره
يبعد عن امل�شروع تقريبا  20كم عن م�شروع ربوة و يعترب هذا ال�سوق من يبعد تقريبا  30كم عن م�شروع ربوة من �أروع املجمعات ت�صميما وحائز على
�أحدث اال�سواق الكبرية يف �إ�سطنبول �أي�ضا ويقع يف منطقة �أو�سمانيا  ،يجمع فورم �أجمل املجمعات ت�صميما يف القارة الأوروبية ،ت�ستطيع �أن متتع ناظريك ور�ؤية
مرمرة اكرث من  300عــالمة جت ــارية يف �أن واحــد و خــدمات ترفيهية واملطاعم مناظر املجمع من خالل موقع ال�صور ال�شهري فليكر وي�ضم املجمع � 6أدوار ويجمع
بني جزء مفتوح وجزء مغطى وت�ساعد فكرة ت�صميمه الرائعة على مرور التيار
ال�شهيه واملقاهي وال�سينما ويعترب مكان رائع للتجمع.
الهوائي ب�شكل رائع جدا وجتعل منه مكان منع�ش للت�سوق .
اكوا فلوريا
يبعد قرابة  20كم عن م�شروع ربوة جممع جميل يف ت�صميمه احلديث ويقع جممع و مدينة فياالند
بالقرب من مطار اتاتورك يف منطقة فلوريا ويحتوي على عدد من املحالت التجارية تبعد  20كم عن م�شروع ربوة  ،مدينة فياالند الرتفيهيه والتي مت افتتاحها يف
و�صالة �أكواريوم �إ�ضافة الى االطالله البحريه الرائعه والتي حتتوي على عدد من مايو  2013تتكون من جممع جتاري و مدينة �ألعاب و تقع يف منطقة ايوب اجلانب
الكافيهات واملطاعم ومم�شى جميل على امتداد املجمع ويطل على البحر مبا�شرة  .االوروبي مب�ساحة  600الف مرت مربع .

�أماكن مهمه
يبعد مطار �أتاتورك  20كم عن م�شروع ربوة و هو يعترب املطار الدويل الأكرب
يف �إ�سطنبول.
يبعد مطار �صبيحه نحو  70كم عن م�شروع ربوة و هو مطار دويل �آخر يف الطرف
الآ�سيوي يف مدينة �إ�سطنبول.
تبعد منطقة تق�سيم قرابة  25كم عن م�شروع ربوة و يعترب �شارع ا�ستقالل
يف منطقة تق�سيم من �أكرث ال�شوارع حيوية يف �إ�سطنبول.

القارة �أوروبـ ــا

�إ�ستينيابارك
 30كم

اجل�سر الثاين
 30كم

الطريق الدائري ال�سريع
TEM

كانيون
 30كم
M5

اجل�سر الأول
 28كم

م�شروع ربوة
فـ ــيا الند
 20كم

تق�سيم
 25كم
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جل�سات بحرية غولت
بهجة �شهري

جممع �إكباتي
 3كم

فورم �إ�سطنبول
 18كم
ال�سلطان �أحمد
 25كم

موقع منطقة بهجة �شهري
و�أهم معامل �إ�سطنبول

مول �إ�سطنبول
 7كم

موقع بهجة �شهري
حديقة غوليت
 2كم

جممع فورم مرمرة
 20كم
مط ــار �أتاتورك
 20كم

القارة الأ�سيوية

منطقة بهجه �شهري
املوقع اخلا�ص مل�شروع ربوة ال�سكني

بجر مرمرة

11

تعد منطقة بهجه �شهري من �ضمن املناطق التي ت�شرف عليها بلدية با�شاك لتزين املنطقة واال�ستفادة من طبيعة و�شكل الأر�ض ،ال�سيما توفر مراكز للت�سوق
�شهري وهي واحده من ال 39بلديه يف �إ�سطنبول ،والتي تبعد نحو  20كم عن مطار منها احلديث والتي ت�ضم املاركات العاملية وكذلك املحلية والأ�سواق ال�شعبية،
اتاتورك و  25كم عن مركز املدينة .تعترب منطقة بهجه �شهري من املناطق �إ�ضافة الى املقاهي واملطاعم وال�سينما.
الآمنة يف �إ�سطنبول وبامك�أنك ال�شعور بذلك عندما تتجول فيها ،و�ستالحظ �أي�ض ًا
التطور العمراين ب�شكل �سريع يف املنطقة ،ويعد قاطنيها من الطبقة الراقية .ب�شكل عام فان املنطقة تعترب من املناطق الهادئة واجلميله وهذا الهدوء
واجلمال يف بهجه �شهري كفيل ب�أن يوفر لك �أنت وعائلتك طبيعة مريحه بالإ�ضافة
تت�سم طبيعة الأر�ض يف بهجه �شهري باله�ضاب ال�صغرية والتالل والوديان مما �إلى حياة املدينة واال�ستمتاع بجمال هذه املنطقة ال�صغرية.
ي�ضفي جماال للمنطقة� ،إ�ضافة الى قيام بلدية بهجه �شهري بعمل بع�ض امل�شاريع

معامل ومرافق منطقة بهجة �شهري
جممع اكباتي
يوجد هذا املجمع يف منطقة بهجه �شهري ويبعد عن امل�شروع نحو  3كم،وي�ضم
جمموعه من املحالت التجارية الرتكية والعامليه واملقاهي واملطاعم و�سينما،
وخارج املجمع توجد جمموعه من املقاهي املتميزة والرتكية امل�شهورة واملطاعم،
وبالتايل يعترب فعال مكان ممتاز للتجمع.
بازار بهجه �شهري
يبعد نحو  1.5كم من امل�شروع وميتاز ببيع اخل�ضروات والفواكه واملك�سرات
واخلبز،يعتربمن االماكن اجلميلة والنظيفه للتب�ضع و�شراء حاجيات املنزل
ويفتح � 5أيام يف اال�سبوع.
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منطقه جتاريه مفتوحه
يبعد نحو  2.5كم ويعترب مركز ي�ضم جمموعه من الكافيهات واملطاعم منها
العاملية (�ستاربك�س ،ماكدونالدز) والرتكية �إ�ضافة الى بع�ض املحالت التجارية
ويقع خلفها حديقة �صغريه.
هايرب ماركت ( ميجرو�س )
ويبعد نحو  2.5كم .يقع يف بهجه �شهري العديد من اال�سواق املركزية ولعل
ا�شهرها واقربها ميجرو�س

جممع اكباتي
 3كم
بازار بهجه �شهري
1،5كم

منطقه جتاريه
مفتوحه 2،5كم
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حديقة غوليت
2كم
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جامع بهجة �شهري
2كم
مطعم غورمية يف
حديقة غوليت 2كم
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اخلدمات الرتفيهية يف بهجه �شهري
حديقة بهجه �شهري(غوليت)
حديقة تبعد نحو  2كم عن امل�شروع ،متتاز بجمالها من حيث ت�صميم املمرات
املائيه والبحريات �إ�ضافة الى مم�شى خم�ص�ص ملمار�سة الريا�ضة و�ألعاب
الأطفال و معدات و�أجهزه ريا�ضيه و�ساحات خ�ضراء جميله كل هذا ب�شكل مرتب
ونظيف ،وتالحظ يف هذه احلديقة زيارة الكثري من حديثي الزواج لها دائما
اللتقاط �صور تذكاريه لهم فيها ،وبالقرب منها منطقه جتاريه يوجد فيها الكثري
من املطاعم والكافيهات �أغلبها بالطابع الرتكي ومتتاز بالإطالله على حديقة
بهجه �شهري وتقدمي اكالت �شهيه ،ونن�صح بالفطور يف هذا املكان خ�صو�صا
مطعم «غورمية».

و�سائل النقل
 1امليرتو/نتوقع �أن ي�صل اخلدمات امليرتو يف عام  2016علما ب�أن امليرتو
يف عام � 2019سيغطي م�سافة  776كم  ،و �سيوفر الراحة لقاطني املنطقة يف
تنقالتهم لكافة مناطق �إ�سطنبول .
 2التاك�سي /تتوفر خدمات التاك�سي يف منطقة بهجة �شهري و كذلك با�صات النقل
العام و ب�أ�سعار معقولة و بع�ض املجمعات التجارية توفر هذه اخلدمة جمانا داخل
منطقة بهجة �شهري .

نادي �صحي
ت�ضم منطقة بهجة �شهري العديد من الأندية ال�صحية و �أحدها هو ملك للبلدية و
الذي يقدم ا�شرتاكات ب�أ�سعار خمف�ضة لقاطني منطقة بهجة �شهري.
�سكيت بارك وهو مكان للأطفال للتزحلق على العجالت يف �أجواء �آمنة و رائعة.
امل�ست�شفيات يتوفر يف املنطقة م�ست�شفيان �أحدهما امل�ست�شفى الأملاين والآخر
م�ست�شفى حملي.
جامعة بهجه �شهري وتعترب من �أهم اجلامعات يف تركيا و لها فرعني �أحدهما
يف بي�شكتا�ش و الآخر يف بهجة �شهري و تعترب من اجلامعات الن�شيطة يف �إ�سطنبول.
م�ساجد بهجه �شهري يتوفر يف بهجة �شهري العديد من امل�ساجد و الذي مت اخلط ال�سريع يبعد امل�شروع عن اخلط ال�سريع  TEMم�سافة  2.8كم و هو
بنا�ؤها على طراز معماري جميل جدا.
اخلط الدائري الرئي�سي لكافة مناطق �إ�سطنبول.

مطعم غورمية يف
حديقة غوليت 2كم
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مم�شى حديقة
بهجة �شهري

منطقة الألعاب يف
جممع �أكباين
2كم
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18

19

مطل م�شروع رب ــوة

معلومات �سريعة عن امل�شروع

�إ�سطنبول
تالل منطقة بهجه �شهري
جممع �سكني حماط ب�سور
م�ساحة ار�ض  6526م

2
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موقع م�شروع ربـ ـ ــوة ال�ســكني

 92وحدة �سكنية
برج A

برج B

الڤلل
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يقع امل�شرع على احدى تالل منطقة بهجه �شهري يف ا�سطنبول،
ويعترب امل�شروع جممع �سكني حماط ب�سور على �أر�ض م�ساحتها
 6526م ،2ويتكون امل�شروع  92وحدة �سكنية موزعة بني برجني
و 6فلل.
وي�ضم امل�شروع مكتب الدارة املجمع و بوابه للحرا�سه ،كما يوجد
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املخطط العام للم�شروع

حدائق كبريه ومالعب لالطفال.
ويحتوي املجمع �أي�ضا على عدد  2نادي �صحي �أحدهما للرجال
والآخر للن�ساء موزعه يف كل مبني.
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برج A
املبنى عبارة عن برجني متال�صقني ومكون من  14دور مبجموع � 64شقة ويحتوي
هذا الربج على � 3أنواع من الوحدات ال�سكنية:
		
� |1شقة  3غرف نوم
		
� |2شقة  4غرف نوم
		
� |3شقة  5غرف نوم

مبجموع � 20شقة
مبجموع � 40شقة
مبجموع � 4شقق

تتوزع ال�شقق على جمموع �أدوار هذا الربج ال  14بحيث يحتوي كل دور �سكني
على � 3شقق مق�سمة على مدخلني م�ستقلني وموزعة بال�شكل التايل:
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الربج

A

الدور الأر�ضي �إ�ضافة الى � 10أدوار حتتوي على وحدات �سكنية كما ورد �أعاله
بحيث يتم الو�صول الى خمتلف الأدوار من مدخلني منف�صلني.
ال�سرداب االول ويحتوي على النادي ال�صحي و�شقتني  5غرف نوم مع حديقة
كبرية لكل منها مطلة للمنظر من ثالث جهات.
دور ال�سرداب الثاين والثالث ويحتويان على مواقف داخلية لل�سيارات و�أخرى
خارجية بعدد  81موقف �سيارة �إ�ضافة الى خدمات املبنى .

25

خمطط الأدوار املتكررة

الر�سومات التو�ضيحية

26

الربج A

GF

خمطط الدور الأر�ضي

LG

خمطط الدور ال�سفلي

27
برج  Aمن اخللف وتظهر
ال�شقق ذات  3غرف

28

املدخ ــل الرئي�سي

�شقق  4غرف
�شقق  5غرف

�شقق  3غرف
املدخ ــل الرئي�سي

النـ ــادي ال�صـحي
مواقف ال�سـيارات
مواقف ال�سـيارات
الواجهة اخللفية للمبنى

الواجهة الأمامية للمبنى

29

�شقة  3غرف
موا�صفات ال�شقة ذات الثالث غرف واحدة يف املخطط
الأول والثاين فكال ال�شقق تقع على م�ساحة  102م� .2إال
ان ترتيب الغرف خمتلف بني املخطط الأول والثاين.
مرافق ال�شقة كتايل..
 1غرفة نوم رئي�سية
 1غرفة نوم
 2حمام
غرفة معي�شة
مطبخ مفتوح
غرفة خدامة مع حمام

الربج A

31

30

�شقة  3غرف
املخطط الثاين
�صايف امل�ساحة  102م
2
�إجمايل امل�ساحة  118م

املخطط الأول
�صايف امل�ساحة  102م
2
�إجمايل امل�ساحة  118م
2

�أرقام ال�شقق
A16
A66

الر�سم التو�ضيحي للأدوار

A26
A76

A36
A86

2

A46
A96

A56
A106

�أرقام ال�شقق
A11
A61

A21
A71

A31
A81

A41
A91

A51
A101

�شقة  4غرف
موا�صفات ال�شقة ذات الأربعة غرف من ناحية املحتوى مت�شابهة
وامل�ساحة ال�صافية 134م .2موزعة بني املخططات الأول ،الثاين،
الثالث والرابع .مرافق ال�شقة كالتايل:
 1غرفة نوم رئي�سية
 2غرفة نوم
 2حمام
غرفة معي�شة
حمام �ضيوف
مطبخ مفتوح
غرفة خدامة مع حمام
بلكونة

الربج A

33

32

�شقة  4غرف
برج  Bمن اخللف

الر�سم التو�ضيحي للأدوار

برج  Aمن اخللف وتظهر
ال�شقق ذات  3غرف

35

34
املخطط الأول
�صايف امل�ساحة  135م2
�إجمايل امل�ساحة  172م2
م�ساحة البلكونة 14م15 / 2م2

املخطط الثاين
�صايف امل�ساحة  134م2
�إجمايل امل�ساحة  160م2
م�ساحة البلكونة 4م2

املخطط الثالث
�صايف امل�ساحة  134م2
�إجمايل امل�ساحة  160م2
م�ساحة البلكونة 4م2

املخطط الرابع
�صايف امل�ساحة  135م2
�إجمايل امل�ساحة  172م2
م�ساحة البلكونة 14م15 / 2م2

�أرقام ال�شقق

�أرقام ال�شقق

�أرقام ال�شقق

�أرقام ال�شقق

A12
A62

A22
A72

A32
A82

A42
A92

A52
A102

A13
A63

A23
A73

A33
A83

A43
A93

A53
A103

A14
A64

A24
A74

A34
A84

A44
A94

A54
A104

A15
A65

A25
A75

A35
A85

A45
A95

A55
A105

�شقة  5غرف
موا�صفات ال�شقة ذات اخلم�سة غرف من ناحية املحتوى مت�شابهة
وامل�ساحة ال�صافية بني 178م 2و بني 179م .2موزعة بني
املخططات الأول ،الثاين .مرافق ال�شقة كالتايل..

الربج A

 2غرفة نوم رئي�سية
 2غرفة نوم
 3حمام
غرفة معي�شة
حمام �ضيوف
مطبخ مفتوح
غرفة خدامة مع حمام
 2بلكونة

37

36

�شقة  5غرف

خمطط الدور الأر�ضي

39

38
املخطط الأول
�صايف امل�ساحة  179م2
�إجمايل امل�ساحة  257م2
رقم ال�شقة

A01

�صايف امل�ساحة  178م2
�إجمايل امل�ساحة  247م2
م�ساحة البلكونة  161م2
رقم ال�شقة

املخطط الثاين
�صايف امل�ساحة  179م2
�إجمايل امل�ساحة  257م2

AB11

رقم ال�شقة

A02

�صايف امل�ساحة  178م2
�إجمايل امل�ساحة  247م2
م�ساحة البلكونة  138م2
رقم ال�شقة

AB12

�شقق  3غرف

�شقق  4غرف

برج B
وهو عباره عن برج يتكون من  12دور ويتمتع باالطالله على االربع جهات،
ويحتوي هذا الربج على الوحدات ال�سكنيه التاليه:

�شقق  5غرف

		
�1شقة 3غرف نوم
		
� 2شقة 4غرف نوم
		
� 3شقة 5غرف نوم

40

مبجموع � 8شقق
مبجموع � 6شقق
مبجموع � 8شقق

�شقق  4غرف

تتوزع ال�شقق يف هذا املبني على �شقتني يف الدور الواحد فقط وموزعه كما يلي:

�شقق  5غرف

الدور الأر�ضي �إ�ضافة الى � 9أدوارو يحتوي على وحدات �سكنيه خمتلفه كما ورد
اعاله ,ويتم الو�صول اليها من مدخل م�ستقل.

الربج B

النـ ــادي ال�صـحي

ال�سرداب االول ويحتوي على �شقتني 5غرف نوم مع حدائق كبريه خا�صه بها .
توزيع ال�شقق يف مبنى B

دور ال�سرداب الثاين ويحتوي على النادي ال�صحي وخدمات املبنى.

41

�شقة  3غرف
الدور| ال�ساد�س
موا�صفات ال�شقة ذات لثالث غرف واحدة بني املخطط
الأول والثاين فكال ال�شقق تقع على م�ساحة  163م.2
مرافق ال�شقة كالتايل:
 1غرفة نوم رئي�سية
 1غرفة نوم
 2حمام
غرفة معي�شة وطعام
مطبخ
غرفة خدامة مع حمام
بلكونة

البـرج B

43

42

�شقة  3غرف
املخطط الأول
�صايف امل�ساحة  98م
2
�إجمايل امل�ساحة  162م
2
 33م
بلكونة

املخطط الثاين
�صايف امل�ساحة  98م
2
�إجمايل امل�ساحة  162م
2
 33م
بلكونة

�أرقام ال�شقق

�أرقام ال�شقق

2

B61

املخطط التو�ضيحي للطابق

2

B62

�شقة  4غرف
الدور| اخلام�س
موا�صفات ال�شقة ذات الأربع غرف واحدة بني املخطط
الأول والثاين فكال ال�شقق تقع على م�ساحة  130م.2
مرافق ال�شقة كالتايل:
 1غرفة نوم رئي�سية
 2غرفة نوم
 2حمام
غرفة معي�شة وطعام
مطبخ
غرفة خدامة مع حمام
بلكونة

البـرج B

45

44

�شقة  4غرف
املخطط الأول
�صايف امل�ساحة  130م
2
�إجمايل امل�ساحة  169م
2
8م
بلكونة
2

�أرقام ال�شقق

B51

املخطط التو�ضيحي للطابق

املخطط الثاين
�صايف امل�ساحة  130م
2
�إجمايل امل�ساحة  169م
2
8م
بلكونة
2

�أرقام ال�شقق

B52

�شقة  4غرف
الدور| الرابع
موا�صفات ال�شقة ذات الأربع غرف واحدة بني املخطط
الأول والثاين فكال ال�شقق تقع على م�ساحة  192م.2
مرافق ال�شقة كالتايل:
 1غرفة نوم رئي�سية
 2غرفة نوم
 2حمام
غرفة معي�شة وطعام
مطبخ
غرفة خدامة مع حمام
بلكونة

البـرج B

47

46

�شقة  4غرف
املخطط الأول
�صايف امل�ساحة  131م
2
�إجمايل امل�ساحة  192م
2
 29م
بلكونة
2

�أرقام ال�شقق

B41

املخطط التو�ضيحي للطابق

املخطط الثاين
�صايف امل�ساحة  131م
2
�إجمايل امل�ساحة  192م
2
 29م
بلكونة
2

�أرقام ال�شقق

B42

�شقة  5غرف
الأدوار| الثالث والثاين
موا�صفات ال�شقة ذات اخلم�سة غرف واحدة بني املخطط
الأول والثاين فكال ال�شقق تقع على م�ساحة  153م .2كما
هي مرافق ال�شقة كالتايل:
 1غرفة نوم رئي�سية
 3غرف نوم
 3حمام
غرفة معي�شة وطعام
مطبخ
غرفة خدامة مع حمام
بلكونة

البـرج B

49

48

�شقة  5غرف
املخطط الأول
�صايف امل�ساحة  153م
2
�إجمايل امل�ساحة  192م
2
8م
		
بلكونة
2

�أرقام ال�شقق

B11

املخطط التو�ضيحي للطابق

B21

B31

املخطط الثاين
�صايف امل�ساحة  153م
2
�إجمايل امل�ساحة  192م
2
8م
بلكونة
2

�أرقام ال�شقق

B12

B22

B32

�شقة  4غرف
الدور| الأر�ضي
موا�صفات ال�شقة ذات الأربع غرف واحدة بني املخطط
الأول والثاين فكال ال�شقق تقع على م�ساحة  134م .2كما
هي مرافق ال�شقة كالتايل:
 1غرفة نوم رئي�سية
 2غرفة نوم
 3حمام
غرفة معي�شة وطعام
مطبخ
غرفة خدامة مع حمام
بلكونة

البـرج B

51

50

�شقة  4غرف
املخطط الأول
�صايف امل�ساحة  134م
2
�إجمايل امل�ساحة  182م
2
7م
بلكونة
2

�أرقام ال�شقق

B01

املخطط التو�ضيحي للطابق

املخطط الثاين
�صايف امل�ساحة  134م
2
�إجمايل امل�ساحة  182م
2
7م
بلكونة
2

�أرقام ال�شقق

B02

�شقة  5غرف
الدور| ال�سفلي الأول
موا�صفات ال�شقة ذات الخم�س غرف واحدة بني املخطط
الأول والثاين فكال ال�شقق تقع على م�ساحة  175م .2كما
هي مرافق ال�شقة كالتايل:
 1غرفة نوم رئي�سية
 3غرف نوم
 3حمام
غرفة معي�شة وطعام
مطبخ
غرفة خدامة مع حمام
بلكونة

البـرج B

53

52

�شقة  5غرف
املخطط الأول
�صايف امل�ساحة  145م
2
�إجمايل امل�ساحة  175م
2
 50م
بلكونة
2

�أرقام ال�شقق

BB11

املخطط التو�ضيحي للطابق

املخطط الثاين
�صايف امل�ساحة  145م
2
�إجمايل امل�ساحة  175م
2
 80م
بلكونة
2

�أرقام ال�شقق

BB12

الڤلل
يحتوي امل�شروع على عدد  6فلل م�ستقله مب�ساحة  258م 2موزعه على ثالث �أدوار
�إ�ضافة الى �سطح الفيال والذي ميكن �إ�ستغالله وتبلغ م�ساحته  66مرت ،2وحتتوي
الفيالعلى حديقه كبريه ترتاوح م�ساحتها من 180م 2الى الى 293م 2تقريبا
ومدخل م�ستقل لكل منها وموقف �سياره لكل فيال.
حتتوي الفيال الواحده على � 3أدوار موزعه كما يلي:
الدور االر�ضي
ويحتوي على �صالة املعي�شه ,طعام,مطبخ،حمام �صاله مع حديقه لغرفة املعي�شه.

54

الڤــلل

ال�سرداب االول
ويحتوي على غرفة نوم ما�سرت مع حمام وبلكونه،غرفة نوم ما�سرت مع حمام.
ال�سرداب الثاين
ويحتوي على غرفتني نوم مع حمام م�شرتك،غرفه للخادمه مع حمام وركن
للغ�سيل ،حديقه ار�ضيه كبريه مطله على ثالث جهات.

55

الڤلل

 258م
م�ساحة الفيال
 66م
م�ساحة ال�سطح
2
م�ساحة البلكونات  36م
2
2

مرافق الفيال موزعة كالتايل:

الڤــلل

56

الدور االر�ضي
� 1صالة املعي�شه وطعام
مطبخ
 1حمام �ضيوف
حديقة
ال�سرداب االول
 2غرفة نوم ما�سرت
 2حمام
 1بلكونه
ال�سرداب الثاين
غرفتني نوم
حمام م�شرتك
غرفه للخادمة مع حمام وركن للغ�سيل،
حديقه ار�ضيه كبريه مطله على ثالث جهات.

خمطط ال�سرداب

خمطط الأر�ضي

خمطط الدور الأول

57

خمطط ال�سطح
م�ساحات احلدائق لكل فيال

*املدخل الرئي�سي للفيال من الدور الأول
**متناظرة للفيال رقم 5
املخطط العام ملوقع الفيال

		
فيال 1
		
فيال 2
فيال 		*3
فيال 		*4
فيال 		*5
فيال **6

 326م
 234م
2
 212م
2
 213م
2
 201م
2
 219م

2

2
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مطـ ـ ــل م�ش ــروع ربـ ـ ــوة

�شــركة �سـن ــان الكويت العـقــارية

