


الطريق إىل مكة المكرمة



شركة سنان 
الكويت العقارية

2013م  عــام  الشــركة  تأسســت  عقــاري،  تطويــر  شــركة 
والتــي  التركيــه  العقاريــة  ســنان  لشــركة  إمتــداد  ويه 
ــع  ــاء وبي ــر وبن ــت يف تطوي ــام 2010م، تخصص ــت ع تأسس
منــازل االســتجمام - المصايــف للمواطنيــن الخليجييــن. 
تنشــط ســنان يف تطويــر المشــاريع الســكنية يف أســواق 
الســعودية  العربيــة  والمملكــة  التركيــة  الجمهوريــة 

)بريطانيــا(.  المتحــدة  والمملكــة 

أنجــزت الشــركة منــذ عــام 2010 قرابــة 265 وحــدة ســكنية 
مــا بيــن شــقق و فلــل و تم إنشــاؤهم يف مدينة اســطنبول 
و منطقــة صبنجــه و تطــور حاليــا قرابة 300 وحدة ســكنية 

يف عــدة مــدن يف الجمهوريــة التركيــة .

تخصصــت شــركة ســنان بتطويــر وحدات ســكنية تناســب 
بــايق  عــن  مايميزهــا  الخليجيــة وهــو  العائــات  حاجــات 
المطوريــن الذيــن يطــورون وحــدات تناســب أســواقهم 

المحليــة .

كمــا تقــدم شــركة ســنان العقاريــة خدمــات إدارة المشــاريع 
العقاريــة والتــي تشــمل كل مــا تحتاجــه المشــاريع العقاريــة 
بــدءًا مــن دراســة الجــدوى إىل شــراء األرض واإلشــراف عــى 
إىل متابعــة  باإلضافــة  التســليم،  المشــروع حتــى  تنفيــذ 
واســتكمال كافــة اإلجــراءات القانونيــة الازمــة للمشــروع.

أعمال اإلنشاء يف مشروع 
سكاي - اسطنبول

نوفمبر 2015
مشروع ربوة السكني - 

اسطنبول
مشروع بهية السكني - 

صبنجة - تركيا

مشروع سنان
صبنجة - تركيا
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ميقات وادي محرم ) الهدا (
يبعد عن المشروع 15 

دقيقة

تلفريك الطائف
يختصر المسافة من الهدا 

إىل مكة المكرمة

يبعد المشروع عن الحرم 
المكي الشريف ساعة 

واحدة

برحة القزازقصر شبرة التاريخي
)من أقدم أسواق الطائف(

رحالت مباشرة من مطار 
الكويت إىل مطار الطائف 

الدويل

لماذا الطائف!

مكــة  مدينــة  إىل  المصائــف  أقــرب  مــن  الطائــف  تعتبــر 
ــة  ــة مك ــن مدين ــف ع ــة الطائ ــد مدين ــث تبع ــة حي المكرم
92 كــم و تســتطيع الوصــول إىل مكــة عــن طريــق خياريــن 
بالطــرق كمــا يمكنــك اســتخدام التلفريــك و الــذي يختصــر 
الكثيــر مــن الوقــت ، كمــا أنهــا تضــم مطــارا دوليــا و تقلــع 
الطائــرات مــن هــذا المطــار إىل عــدة دول منهــا الكويــت و 
قطــر و اإلمــارات و جمهوريــة مصــر و الجمهوريــة التركيــة .
جلســات  و  ترفيهيــة  منتزهــات  عــدة  الطائــف  تضــم  و 
خاصــة للعائــات ،  و تعتبــر الطائــف خيــار جيــد للعائــات 

و األطفــال .

تتميــز الطائــف بجــو جميــل طــوال العــام نظــرا الرتفاعهــا 
عــن ســطح البحــر بمــا يزيــد عــن 1700 متــر إىل 2500 متــر ، و 
هــذه األجــواء جعلهــا تتميــز بأنــواع مــن الفاكهــة المميزة 
اللذيــذة ، كمــا تتميــز الطائــف بالــورد الطائــف المميــز عــى 

مســتوى العالــم .

يبلــغ التعــداد الســكني للطائــف قرابة 1.2 مليون نســمة و 
تضــم عــدة أســواق و مجمعــات تجاريــة و خدمــات متكاملــة 
الســكن يف مدينــة  للراغبيــن يف  تجعلهــا خيــار ممتــاز 

أجواءهــا جميلــة و قريبــة مــن مدينــة مكــة المكرمــة . 



منتزه الملك فهد
)يبعد 10 دقائق عن 

المشروع(

منتزه الردف
)يبعد 5 دقائق عن المشروع(

حديقة الحيوانتم إنشائها 2015

تمتاز الطائف بأجود أنواع 
الفواكه مثل الرمان والتين 

الشويك

سوق الهدا للفواكه 
الموسمية

)يبعد 20 دقيقة عن 
المشروع(

منتزه الملك عبداهلل
)يبعد 20 دقيقة عن 

المشروع(



جوري مول
أحدث وأكبر مول يف 

الطائف

برج أوالف
أطول برج يف الطائف

)يبعد 15 دقيقة عن المشروع(

مطعم دوار يف أعىل البرج
يتميز بإطاللة ساحرة عىل 

الطائف

إطاللة ساحرة من قمة 
المحمدية الباردة

منتزهات ترفيهية كثيرة 
تناسب جميع أفراد العائلة

صالة تزلج داخلية والعاب 
لألطفال لمختلف األعمار



جامع

منتزه 
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حديقة
الحيوان
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الملك 
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A مبنى شقق

شقة 3 غرف

صالة	 
مطبخ  	 
3 غرف نوم	 
3 حمام	 
حديقة لشقة رقم 2	 
تراس لشقة رقم 5	 



A

1

A شقق / الدور األرضي / حديقة شقق / الدور األرضي

شقة 3 غرف

صالة	 
مطبخ  	 
3 غرف نوم	 
3 حمام	 

شقة 3 غرف

صالة 	
  مطبخ 	
3 غرف نوم 	
3 حمام 	
حديقة خاصة 	

2
صايف المساحةصايف المساحة 127.24 م117.812 م2



شقق / الدور األول شقق / الدور األول

شقة 3 غرف

صالة 	
  مطبخ 	
3 غرف نوم 	
3 حمام 	

شقة 3 غرف

صالة	 
مطبخ  	 
3 غرف نوم	 
3 حمام	 

AA

34
صايف المساحةصايف المساحة 127.24 م132.962 م2



شقق / الدور الثاني / تراس A

شقة 3 غرف

صالة	 
مطبخ  	 
3 غرف نوم	 
3 حمام	 
 تراس	 

5
124.40 م2صايف المساحة



B مبنى شقق

شقة 3 غرف

صالة	 
مطبخ  	 
3 غرف نوم	 
3 حمام	 
تراس لشقق الدور الثاني	 
بلكونة لشقق الدور الثاني	 



شقق / الدور األرضي شقق / الدور األرضي BB

1 2

7 8

3 4

5 6

2 - 8 شقة 3 غرف

صالة	 
مطبخ  	 
3 غرف نوم	 
3 حمام	 

4 - 6 شقة 3 غرف

صالة 	
  مطبخ 	
3 غرف نوم 	
3 حمام 	

1 - 7 شقة 3 غرف

صالة	 
مطبخ  	 
3 غرف نوم	 
3 حمام	 

3 - 5 شقة 3 غرف

صالة 	
  مطبخ 	
3 غرف نوم 	
3 حمام 	

7 - 1

8 - 2

5 - 3

6 - 4

صايف المساحة

صايف المساحة

صايف المساحة

صايف المساحة

120.78 م2

125.02 م2

129.52 م2

130.97 م2



10 - 16 شقة 3 غرف

صالة	 
مطبخ  	 
3 غرف نوم	 
3 حمام	 

12 - 14 شقة 3 غرف

صالة 	
  مطبخ 	
3 غرف نوم 	
3 حمام 	

9 - 15 شقة 3 غرف

صالة	 
مطبخ  	 
3 غرف نوم	 
3 حمام	 

11 - 13 شقة 3 غرف

صالة 	
  مطبخ 	
3 غرف نوم 	
3 حمام 	

BB شقق / الدور األول شقق / الدور األول

15 - 9

16 - 10

13 - 11

14 - 12

صايف المساحة

صايف المساحة

صايف المساحة

صايف المساحة

123.72 م2

124.90 م2

133.35 م2

130.97 م2

9 10

15 16

11 12

13 14



شقق / الدور الثاني BB

17 - 20 شقة 3 غرف

صالة	 
مطبخ  	 
3 غرف نوم	 
3 حمام	 
تراس	 
بلكونة	 

18 - 19 شقة 3 غرف

صالة 	
  مطبخ 	
3 غرف نوم 	
3 حمام 	
تراس 	
بلكونة 	

شقق / الدور الثاني / تراس

20 - 1719 - 18
صايف المساحةصايف المساحة 121.95 م120.442 م2

20

19

17

18



C فيال مستقلة

صالة	 
مطبخ  	 
6 غرف نوم	 
6 حمام	 
مصعد	 
حديقة	 
موقف لسيارة واحدة	 
2 بلكونة	 
غرفة غسيل	 
تراس	 

402.51 م2صايف المساحة



CC فيال مستقلة / الدور األول / تراس فيال مستقلة / الدور األرضي / حديقة

السعر يشمل فقط األرضيات أما التصاميم 	 
اإلضافية تضاف عىل السعر



D فيال متالصقة

صالة	 
مطبخ  	 
4 غرف نوم	 
4 حمام	 
حديقة	 
2 بلكونة	 
تراس	 

278.57 م2صايف المساحة



DD فيال متالصقة / الدور األول / تراس فيال متالصقة / الدور األرضي / حديقة

السعر يشمل فقط األرضيات أما التصاميم 	 
اإلضافية تضاف عىل السعر



E فيال متالصقة

صالة	 
مطبخ  	 
4 غرف نوم	 
4 حمام	 
غرفة غسيل	 
حديقة	 
2 بلكونة	 
تراس	 
مخزن	 

287.61 م2صايف المساحة



EE فيال متالصقة / الدور األول / تراس فيال متالصقة / الدور األرضي / حديقة

السعر يشمل فقط األرضيات أما التصاميم 	 
اإلضافية تضاف عىل السعر



F مبنى خدمات

دور مخصص للنساء

حمام سباحة مغطى	 
مجلس	 
غرفة أدوات رياضية	 
غرفة العاب أطفال	 
غرفة تبديل مالبس	 

دور مخصص للرجال

حمام سباحة مغطى	 
مجلس	 
غرفة أدوات رياضية	 
كانتين	 
غرفة تبديل مالبس	 

السطح

مالعب لألطفال	 



أحد إطالالت جبال الشفا



الشريك االستراتيجي

99876298
66444651
97535546
96077780


