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خيا�ات . أسلوب . حياة

شركة التحالف العقاري بالش�اكة مع و�ارة اإلسكان تقدم مش�وع إش�اق ليڤينج



نبذة عن المطور العقاري
تعــد شــركة التحالــف العقــاري واحــدة مــن أكبــر شــركات تشــ�يد المنــا�ل فــي المملكــة العر�يــة الســعودية. تفخــر الشــركة 

بالت�اث متعدد الجنسيات وإندماج الخب�ات من المؤسسين، مجموعة حمد بن محمد بن سعيدان لإلس�ثمار العقاري التي أنشئت 

قبــل أكثــر مــن 80 عــام وقــد قامــت بتطو�ــر وتشــغيل وتملــك عــدد مــن المشــا��ع العقا��ــة فــي المملكــة العر�يــة الســعودية 

والشركة األم��كية كيه هوفنانيان هومز التي تأسست في عام 1959 م من قبل كيفورك هوفنانيان، وهي واحدة من أكبر عشر 

شركات تطو�ر مشا��ع سكنية في الواليات المتحدة األم��كية، كما أنها مدرجة في سوق األسهم األم��كية.

نعــرف فــي شــركة التحالــف العقــاري أن من�لــك يحــدد أســلوب حيــاة أســرتك، ونحــن نقــدر هــذا الشــعور مــن خــالل التأكــد مــن أن 

من�لــك الجديــد يلبــي رغبا�ــك، صممــت جميــع �يو�نــا وأحياؤنــا الســكنية بحيــث تعكــس األســلوب العصــري للمعيشــة ســواء لألســر 

أو األف�اد في جميع الم�احل.



هدفنا أن يكون من�لك في مجمع سكني ذو �يئة متكاملة حديثة يتوفر فيها جميع 

وسائل ال�احة .

في إش�اق ليڤينج تم تصميم جميع ال�يوت واألحياء بحيث تعكس األسلوب العصري 

للمعيشة لجميع الم�احل مع المحافظة على العادات والتقاليد السعودية .

إشــــ�اق ليڤينــــج



يقع المش�وع في موقع است�ا�يجي شمال ال��اض وغرب 
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نموذج قصــر

نموذج أصيـل

نموذج ضيــاء

نموذج نرجس

المخطط
الرئيسـي

للمش�وع 



تصميـــم
الوحدات 



نموذج
قصـــر

بحدا�ــة  قصــر  نمــوذج  يمتــاز 
تصميمــه حيــث تــم تصميمــه 
علــى ط��قــة ” تــاون هــاوس “ 
ــع  ــتغالل جمي ــز باس ــذي يتمي ال
ــعر  ــاء بس ــي البن ــاحات ف المس

�بدأ من ٦٤٦٫٥٠٠ ��ال



الطابق األرضي

المجلس
غرفة الطعام
صالة جلوس

المطبخ
حمام الضيوف

حمام العائلة
مخ�ن

3.80 x 4.20
4.95 x 3.40
3.80 x 5.60
3.80 x 5.20
2.05 x 1.80
2.05 x 1.80
2.35 x 0.95

3.8 x 5.60
2.5 x 1.60
3.6 x 3.55
2.4 x 1.50
3.6 x 3.80
3.8 x 4.20
2.5 x 1.60

3.45 x 1.90
2.30 x 1.40
1.05 x 1.40

الطابق األول

غرفة النوم الرئيسية
حمام الغرفة الرئيسية

غرفة نوم رقم 2
حمام 2

غرفة نوم رقم 3
غرفة نوم رقم 4

حمام 3

الملحق العلوي

غرفة الخادمة
حمام الخادمة

غرفة غسيل

  296 مالمساحة االجمالية

المساحة االجمالية تشمل المباني واألسوار وخ�انات المياه ومواقف السيا�ات المغطاة
متوسط مساحة قطع األرض التك�ا��ة تق��با 195 متر مربع

الملحق العلويالطابق األولالطابق االرضي

نموذج
قصـــر



نموذج
أصيــل

يعتبــر نمــوذج أصيل مــن أحدث 
ــم  ــث ت ــة حي ــات العقا�� المنتج
تصميمـــــه بط��قـــــة �تميـــــز  
مــع  المســاحات  باســتغالل 
لــكل  الخصوصيــة  م�اعــاة 
مــن �بــدأ  بســعر  وحــدة 

٧٤٠٫٠٠٠ ��ال



الطابق األرضي

المجلس
غرفة الطعام
صالة جلوس

المطبخ
حمام الضيوف

حمام العائلة
مخ�ن

3.8 x 5.45
2.5 x 1.60
3.8 x 3.80
2.5 x 1.60
3.6 x 3.55
3.6 x 3.80
2.4 x 1.50

3.45 x 1.90
2.30 x 1.40
1.05 x 1.40

الطابق األول

غرفة النوم الرئيسية
حمام الغرفة الرئيسية

غرفة نوم رقم 2
حمام 2

غرفة نوم رقم 3
غرفة نوم رقم 4

حمام 3

الملحق العلوي

غرفة الخادمة
حمام الخادمة

غرفة غسيل

  300 مالمساحة االجمالية

المساحة االجمالية تشمل المباني واألسوار وخ�انات المياه ومواقف السيا�ات المغطاة
متوسط مساحة قطع األرض التك�ا��ة تق��با 250 متر مربع

3.80 x 4.15
3.60 x 3.80
3.60 x 5.20
4.00 x 3.80
2.75 x 1.10
2.75 x 1.10
2.45 x 0.90

نموذج
أصيــل

الملحق العلويالطابق األولالطابق االرضي



نموذج
ضيـــاء

مثالــي  ضيــاء  نمــوذج  يعتبــر 
اســتغالل  �يــن  يجمــع  بحيــث 
البنـــــــــاء  فــي  المساحــــــة 
والخصوصيــــة معــــًا بسعـــــر 
مناسب �بدأ من ٧٩٥٫٠٠٠ ��ال



الطابق األرضي

المجلس
غرفة الطعام
صالة جلوس

المطبخ
حمام الضيوف

حمام العائلة
مخ�ن

3.80 x 4.15
3.60 x 3.80
3.60 x 5.20
4.00 x 3.80
2.75 x 1.10
2.75 x 1.10
2.45 x 0.90

3.8 x 5.45
2.5 x 1.60
3.8 x 3.80
2.5 x 1.60
3.6 x 3.55
3.6 x 3.80
2.4 x 1.50

3.45 x 1.90
2.30 x 1.40
1.05 x 1.40

الطابق األول

غرفة النوم الرئيسية
حمام الغرفة الرئيسية

غرفة نوم رقم 2
حمام 2

غرفة نوم رقم 3
غرفة نوم رقم 4

حمام 3

الملحق العلوي

غرفة الخادمة
حمام الخادمة

غرفة غسيل

  306 مالمساحة االجمالية

المساحة االجمالية تشمل المباني واألسوار وخ�انات المياه ومواقف السيا�ات المغطاة
متوسط مساحة قطع األرض التك�ا��ة تق��با 250 متر مربع

الملحق العلويالطابق األولالطابق االرضي

نموذج
ضيـــاء



نموذج
نرجس

نرجــــس  نمـــــوذج  يتفـــــــرد 
ــي  ــة التــ ــه التامــ باستقالليتــــ
ــرة  ــًا لألس ــكنًا مثالي ــه مس تجعل
مــن �بــدأ  بســعر  الســعودية 

٩١٩٫٥٤١ ��ال



الطابق األرضي

المجلس
غرفة الطعام
صالة جلوس

المطبخ
حمام الضيوف

حمام العائلة
مخ�ن

5.4 x 4.5
3.5 x 3.0
3.6 x 3.8
2.5 x 1.6
3.5 x 3.7
3.5 x 3.7
1.6 x 2.3
2.5 x 3.7

2.3 x 1.9
2.3 x 1.0
2.3 x 0.9

الطابق األول

غرفة النوم الرئيسية
حمام الغرفة الرئيسية

غرفة نوم رقم 2
حمام 2

غرفة نوم رقم 3
غرفة نوم رقم 4

حمام 3
صالة العائلة

الملحق العلوي

غرفة الخادمة
حمام الخادمة

غرفة غسيل

  359 مالمساحة االجمالية

المساحة االجمالية تشمل المباني واألسوار وخ�انات المياه ومواقف السيا�ات المغطاة
متوسط مساحة قطع األرض التك�ا��ة تق��با 400 متر مربع

3.65 x 4.50
3.25 x 4.50
7.00 x 4.30

(4.40 x 2.00) + (2.1 x 1.9)
3.50 x 1.50
2.20 x 1.70

(1.10 x 1.90) + (2.3 x 1.8)
الملحق العلويالطابق األولالطابق االرضي

نموذج
نرجس



يجمــع مشــ�وع إشــ�اق ليڤينــج  
البنـــاء و فخامـــة  �يــن جـــودة 
التصميـــــــم ، وينفرد بخدمـــــــات 
ــا��ع  ــن المش ــزه ع ــ�ات تمي وممي

األخرى منها :

جودة التنفيذ  •
اختالف المساحات  •

سهولة الوصول  •
بنية تحتية متكاملة  •

مساحات خض�اء  •
م�افق متكاملة (مساجد – م�اكز خدمات ومالعب – مدارس)   •

الخدمـــات
والممي�ات



مواصفات
المشــ�وع

التصاميم الداخلية
ــن  ــاوس) ضم ــاون ه ــة (الت ــكنية المتالصق ــدات الس ــة الوح ــي بط��ق ــ�از األم��ك ــل بالط ــذه الفل ــت ه صمم
ــة  ــري بتكلف ــح وعص ــكن م�� ــن س ــث ع ــن �بح ــالذًا لم ــكل م ــث تش ــام بحي ــا الع ــكنية وجوه ــات س مجموع
ــه  ــعودي بمحافظت ــع الس ــة المجتم ــرم ثقاف ــث تحت ــكنية بحي ــر الس ــى المعا�ي ــاس بأعل ــة دون المس معقول
علــى القيــم اإلســالمية واألخالقيــة فتــم الفصــل �يــن قســم الرجــال وقســم المعيشــة للعائلــة فــي الفيــال 
الســكنية كمــا تــم ايضــًا م�اعــاة الرفاهيــة المطلوبــة للمجتمــع الســعودي بتخصيــص قســم خــاص للخادمــة 

يتكون من غرفة ودورة مياه خاصة بها بحيث تحتوي كل وحدة سكنية على:

مدخل مستقل.
مطبخ ك�ير بتصميم أم��كي * .

تصميم م�ن للمساحات مما يسمح لك باستقبال الضيوف بكل سهولة.
أبواب سحب زجاجية إلعطاء إطاللة أكبر للفناء الخلفي.

غرف متسعة لتوفير مساحة مناسبة لجميع أف�اد األسرة.
غرفة خادمة ودورة مياه.

التصاميم الخارجية
عناية سهلة وصيانة أقل للواجهات الخارجية مع طبقة دهان الب�وفا�ل.

مدخل مستقل لكل فيال.
باب موقف السيارة اوتوما�يكي.

موقف سيارة مغطى.
سور مرتفع لضمان الخصوصية.

تأسيس خطوط كهرباء وتلفون تحت األرض.
خ�ان مياه ارضي من الفا�بر جالس.

الفلل مجهزة للتوصيل بالخدمات العامة**.
االرضيات الخارجية من السي�اميك (المقاوم لالن�الق) على محيط 1متر من المبنى.

*     تركيب وتو��د المطابخ مسؤولية العميل.

**   التوصيل النهائي للخدمات العامة مسؤولية العميل.

*  تو��د وتركيب تمديدات النحاس ووحدات التك�يف مسئولية العميل .

نظام التك�يف
تأسيس نظام تك�يف إسبليت مع تمديد خطوط التص��ف في كامل الفيال *. 

الكهرباء
مفا�يح اإلضاءة الكهربائية والمقابس ذات جودة عالية.

م�اوح شفط ذات كفاءة عالية في االستهالك.

مواصفات الجودة

نوافذ ألومينيوم مزدوجة بمقطع (6/12/6). 

ع�ل األساسات والقواعد.

ع�ل مائي وح�اري للسطح من مادة رغوية.

الضمانات 
ضمان 10 سنوات على الهيكل.

ضمان 10 سنوات على الع�ل المائي.

ضمان سنة على األعمال الكهربائية.

ضمان سنة على األعمال الصحية.

أنا�يب ح�ا��ة مضمونة لمدة 15 سنة.

لوحة تو��ع الكهرباء مضمونة لمدة 15 سنة.

الممي�ات الداخلية
غرف نوم مصممة بمساحات مميزة.

أبواب ك�يرة ومميزة مع إكسسوا�ات ذات جودة عالية.
دهانات عالية الجودة للجد�ان الداخلية.

جناح رئيسي
جناح رئيسي متسع وفخم يمنحك مكانا مثاليا لالسترخاء.

حمام فاخر مع أرضيات من السي�اميك المميز باإلضافة الى جد�ان منطقة االستحمام.

دو�ات المياه 
مغاسل ذات جودة عالية.

الم�احيض مثبتة على األرض ذات جودة عالية والتي توفر استهالك المياه.
الخالطات للمغاسل والشوا�ات ذات جودة عالية.

استخدام السي�اميك المميز ألرضيات الحمام وجد�ان منطقة االستحمام.
نظام سخان مياه مركزي ي�ود كامل المن�ل بالماء السخان و�وفر من استهالك الكهرباء

والمياه بنسبة عالية.

األرضيات
االرضيات الداخلية من السي�اميك المميز.



الشركاء

هـــو برنامـــج مقـــدم مـــن و�ارة االســـكان 
وصنـــدوق التنمية العقا��ـــة أطلق في عام 
2017 م وتم خالله تخصيص 280 ألف منتج 
ســـكني في جميع أنحاء المملكة بمنتجات 
هي كالتالـــي : تخصيـــص 120 ألف وحدة 
سكنية جاهزة وتحت اإلنشاء ، تو��ع 75 ألف 
أرض ســـكنية . وإصـــدار 85 ألـــف رقم جديد 
لصنـــدوق التنميـــة العقا��ة ابتداًء من شـــهر 
فب�ا�ـــر 2017 م ، كمـــا خصص فـــي العام 
2018 م أكثـــر من 300 ألف منتج ســـكني 

في جميع أنحاء المملكة.

وافي هـــو الجهة المخولة نظامـــًا �إصدار 
ت�اخيص م�اولة نشاط �يع الوحدات العقا��ة 
علـــى الخارطـــة فـــي المملكـــة العر�يـــة 
السعودية ، وإصدار شهادات القيد في سجل 
التطو�ر  لشـــركات  العقا��يـــن  المطو��ـــن 

العقاري .

نود اإلشارة إلى أن الصور الواردة في هذا الكتيب قد التطابق الواقع وأنها قابلة للتغ�ير ويحق لشركة التحالف العقاري تعد�ل المواصفات والمواد بنفس الجودة .
ان المعلومــات الــواردة فــي هــذا الكتيــب التحجــب أي حقائــق عــن المنتــج واليحــق الي شــخص القيــام بــاي وعــود او تعهــدات لــم يتــم ذكرهــا فــي هــذا الكتيــب او فــي عــرض 

االسعار المقدم من شركة التحالف العقاري .

Contact usاتصل  بنا

It is our promise to pursue excellence 
in everything we do to meet your 
expectations.
Our Associates are available to answer your 
questions and will make your home buying 
experience a positive one.
Call us now on : : 

92 000 1769

@altahalufrealestate info@al-tahaluf.com@tahalufRE @altahaluf
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