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موقع المشروع

نبذة عن موقع المشروع
هذه  وتتمتع  شوران  حي  العالية  تسمى  مرتفعة  منطقة  في  المشروع  يقع   
السكانية (نظام فلل) لكنها تشهد  الكثافة  بالهدوء كونها قليلة  المنطقة 
اقباال متزايدا للسكن فيها بسبب توفر كامل الخدمات ا�ساسية ال سيما قربها 
من أكبر مراكز التسوق بالمدينة المنورة (مول عالية المدينة) وقربها من أكبر و 
أهم الحدائق العامة فيها وهي حديقة الملك فهد وارتباطها بمحور قباء والذي 
أهم  من  وسيصبح  للحرم  الجديدة  التوسعة  بعد  كبيرة  أهمية  له  سيكون 
بالطرق  كذلك  وارتباطها  الشريف  النبوي  للحرم  المؤدية  المحاور  وأسرع 
المؤدية للمدينة المنورة كطريق الهجرة ®طريق مكة المكرمة وجدة- وطريق 

الرياض القصيم.

شركة ا�ثير الدولية تشتمل على عدة نشاطات في مجال التطوير العقاري والمقاوالت والخدمات الهندسية وهي 
شركة رائدة في هذه المجاالت وذلك ليكون لها سهمًا مميزاً في النهضة ا²نمائية والبناء والتطوير التي تشهدها 
هذا  يشكل  وما  جدة  بمدينة  مروراً  المنورة  والمدينة  المكرمة  مكة  منطقة  في  والسيما  ا�يام  هذه  في  المملكة 
المثلث من أهمية كبرى لحيويته وموقعه ا²ستراتيجي بالنسبة للعالم ا²سالمي. من هنا تطل شركة ا�ثير الدولية 
بباكورة أعمالها التطويرية من خالل مشروعها ا�ول "الروناء"، وهو عبارة عن فلل سكنية بمواصفات مميزة وعصرية 
تواكب متطلبات السوق العقاري وتجمع بين خصوصية المجتمع السعودي وحداثة التصميم المعماري، وجاري 

العمل على عدد من المشاريع المتنوعة كسلسلة "مطاعم ومطابخ" إضافة إلى إنشاء مباني تجارية وسكنية.
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مكونات ومواصفات المشروع
مكونات المشروع: 

يتألف المشروع من وحدتين 
سكنيتين (A – B) عبارة عن فيال 

فاخرة مكونة من دور سفلي 
وأرضي وأول وملحق بمساحة 

(A) إجمالية 560 م2  للفيال
 مطلة على شارعين

.(B) وبمساحة 537م2 للفيال 

(
2
Ω 147) »∏Ø°ùdG QhódG í£°ùe

(
2
Ω 147) »°VQC’G QhódG í£°ùe

(
2
Ω 156) ∫hC’G QhódG í£°ùe

(
2
Ω 87) ≥ë∏ŸG í£°ùe

(
2
Ω 147) »∏Ø°ùdG QhódG í£°ùe

(
2
Ω 147) »°VQC’G QhódG í£°ùe

(
2
Ω 178) ∫hC’G QhódG í£°ùe

(
2
Ω 87) ≥ë∏ŸG í£°ùe

فيال روناء

B-361 

فيال روناء

A-361 
مواصفات البناء:

• ألوان رائعة من الطالء الفاخر 
للفيال من الداخل والخارج.

• الواجهات بتصميم مميز من 
الحجر والجرافيتو.

• السطح النهائي مزود بانظمة 
العزل الحراري والمائي وفق 

أحدث التقنيات.
• التمديدات الكهربائية والصحية 

ذات جودة عالية.
• ا»رضيات من البورسالن الفاخر.

• الجدران مضاعفة مع عازل 
حراري.

• ا»سقف جيبسم بورد 
بمستويات مختلفة.

• أطقم الحمامات اسباني روكا.
• التكييف وحدات منفصلة.

• نوافذ ا»لمنيوم قطاع سماكة 
2 مم بزجاج مضاعف عازل للحرارة 

والغبار.
• خزان أرضي وبيارة وخزان علوي 

لكل فيال.

تصميم وتنفيذ وإشراف



361

مكونات ومواصفات المشروع
مكونات المشروع: 

يتألف المشروع من وحدتين 
سكنيتين (A – B) عبارة عن فيال 

فاخرة مكونة من دور سفلي 
وأرضي وأول وملحق بمساحة 

(A) إجمالية 560 م2  للفيال
 مطلة على شارعين

.(B) وبمساحة 537م2 للفيال 

(
2
Ω 147) »∏Ø°ùdG QhódG í£°ùe

(
2
Ω 147) »°VQC’G QhódG í£°ùe

(
2
Ω 156) ∫hC’G QhódG í£°ùe

(
2
Ω 87) ≥ë∏ŸG í£°ùe

(
2
Ω 147) »∏Ø°ùdG QhódG í£°ùe

(
2
Ω 147) »°VQC’G QhódG í£°ùe

(
2
Ω 178) ∫hC’G QhódG í£°ùe

(
2
Ω 87) ≥ë∏ŸG í£°ùe

فيال روناء

B-361 

فيال روناء

A-361 
مواصفات البناء:

• ألوان رائعة من الطالء الفاخر 
للفيال من الداخل والخارج.

• الواجهات بتصميم مميز من 
الحجر والجرافيتو.

• السطح النهائي مزود بانظمة 
العزل الحراري والمائي وفق 

أحدث التقنيات.
• التمديدات الكهربائية والصحية 

ذات جودة عالية.
• ا»رضيات من البورسالن الفاخر.

• الجدران مضاعفة مع عازل 
حراري.

• ا»سقف جيبسم بورد 
بمستويات مختلفة.

• أطقم الحمامات اسباني روكا.
• التكييف وحدات منفصلة.

• نوافذ ا»لمنيوم قطاع سماكة 
2 مم بزجاج مضاعف عازل للحرارة 

والغبار.
• خزان أرضي وبيارة وخزان علوي 

لكل فيال.

تصميم وتنفيذ وإشراف



www.elatheer.com

المملكة العربية السعودية - المدينة المنورة - قبـــاء - مخطط شـــوران (ب) - شــارع صـــالح الديــــن - س.ت: 4650064563
info@elatheer.com - 00966 553104000 :4030246203 - جوال جــــدة - س.ت: 

موقع المشروع

نبذة عن موقع المشروع
هذه  وتتمتع  شوران  حي  العالية  تسمى  مرتفعة  منطقة  في  المشروع  يقع   
السكانية (نظام فلل) لكنها تشهد  الكثافة  بالهدوء كونها قليلة  المنطقة 
اقباال متزايدا للسكن فيها بسبب توفر كامل الخدمات ا�ساسية ال سيما قربها 
من أكبر مراكز التسوق بالمدينة المنورة (مول عالية المدينة) وقربها من أكبر و 
أهم الحدائق العامة فيها وهي حديقة الملك فهد وارتباطها بمحور قباء والذي 
أهم  من  وسيصبح  للحرم  الجديدة  التوسعة  بعد  كبيرة  أهمية  له  سيكون 
بالطرق  كذلك  وارتباطها  الشريف  النبوي  للحرم  المؤدية  المحاور  وأسرع 
المؤدية للمدينة المنورة كطريق الهجرة ®طريق مكة المكرمة وجدة- وطريق 

الرياض القصيم.

شركة ا�ثير الدولية تشتمل على عدة نشاطات في مجال التطوير العقاري والمقاوالت والخدمات الهندسية وهي 
شركة رائدة في هذه المجاالت وذلك ليكون لها سهمًا مميزاً في النهضة ا²نمائية والبناء والتطوير التي تشهدها 
هذا  يشكل  وما  جدة  بمدينة  مروراً  المنورة  والمدينة  المكرمة  مكة  منطقة  في  والسيما  ا�يام  هذه  في  المملكة 
المثلث من أهمية كبرى لحيويته وموقعه ا²ستراتيجي بالنسبة للعالم ا²سالمي. من هنا تطل شركة ا�ثير الدولية 
بباكورة أعمالها التطويرية من خالل مشروعها ا�ول "الروناء"، وهو عبارة عن فلل سكنية بمواصفات مميزة وعصرية 
تواكب متطلبات السوق العقاري وتجمع بين خصوصية المجتمع السعودي وحداثة التصميم المعماري، وجاري 

العمل على عدد من المشاريع المتنوعة كسلسلة "مطاعم ومطابخ" إضافة إلى إنشاء مباني تجارية وسكنية.

361


