
نوادي ترفيهية مراكز صحية

مدارس

وجهة الباحثني عن
أسلوب حياة عرصي

املوقع االسرتاتيجي

تتميــز األصالــة مبوقــع اســرتاتيجي وبيئــة طبيعيــة داخــل النطــاق العمــراين 
للجهــة الجنوبيــة مــن مدينــة الريــاض عنــد ملتقــى شــبكة مــن الطــرق 
الرئيســية،يقطع املــرشوع طريــق الدائــري الثــاين وهــو مــن أكـــرث املواقــع 
متيــزًا مــن حيــث انســيابية الحـــركة وإمكانيــة الوصــول إليــه. يشــغل املــرشوع 

مســاحة إجـامليـة تقدربــــ 3,858,588,6مرت مربـع تضم 3.592 وحدة سكنية

البنية التحتية واملسطحات الخرضاء

تصاميم أنيقة بأيٍد 

سعودية تتفهم احتياجاتك

بأيــٍد ســعودية مبدعــة، تــم تصميــم الوحــدات 
املعايــر  أعــىل  وفــق  األصالــة  يف  الســكنية 
الهندســية املتعــارف عليهــا، حيــث تجمــع بــني 
والســامت  الحديثــة  الهندســية  املفاهيــم 
املبتكــرة،  والواجهــات  العرصيــة  املعامريــة 
وتتوافــر جميعهــا مبواصفــات فريــدة وتتميــز كل 
منهــا بشــخصيتها املتميــزة لتختــار مــن بــني عــدة 
ويلبــي  ذوقــك  يعكــس  مــا  رائعــة  تصاميــم 
احتياجاتــك يف منــزل يتناغــم مــع بيئتــه املحيطــة.

طابقني

موقف سيارة

3 غرف نوم

6دورات مياه 

غرفة طعام

مدخل ضيوف

مدخل عائلة

 تأسيس مصعد

أهم املميزات

ــوار والخزان) ادىن)(غري شامل األس (كحد 

ادىن) (كحد 

ادىن) (كحد 

ادىن) (كحد 

يف األصالة جدد إيقاعك وامتلك الرفاهية 
من تصميم رشفة D الحديث والذي يلبــي 

احتياجاتك ويحايك الفخامة بكل تفاصيلها.  

مطبخ رئييس

غرفة خادمة

 20 م3  68م.ط  382م2 

  D رشفة 

أهًال بك يف حياة عرصية ترتقي باختياراتك، ووجهة الباحثني عن اسلوب حياة عرصي.. تلك هي األصالة مجتمع يتطلع 
إىل أن تكون جزءاً منه ويكون جزءاً منك، ها نحن نقدم لك تجربة استثنائية للسكن الراقي يف جنوب الرياض ضمن بيئة 
تصاميمها  بتنوع  ومتيزت  العرصية،  الحياة  ومتطلبات  والرفاهية  والراحة  السعادة  أسباب  بني  تجمع  مزدهرة  حيوية 

وتكامل املرافق الحيوية ووسائل الراحة والرتفيه فيها.

لقاطنيها  وعًدا  لإلسكان،  الوطنية  العمالقة  املشاريع  أحد  األصالة،  تقدم  املتكاملة،  واملزايا  الفريدة  السامت  بهذه 
واملرافق  الحيوية  املرافق  من  متكاملة  سكنية  بيئة  داخل  وطموحاتهم،  أحالمهم  فيها  تتأصل  سعيدة  حياة  بتوفري 
الخدمية من مراكز تجارية ومراكز صحية  ومدارس  مبســتوى راقي، ومســاجد وجوامع ومراكز وخدمات مـجتــمعــية، 
وخدمات أمنية، فضال عن تـمـيــزها فـي تـلبـية كــافة األذواق والرغـبات وتفردها يف االستجابة لتطلعات الباحثني عن 

أسلوب حياة عرصي.

األصالة.. مرونة فائقة تتيح لك املزيد

املقاسات للفيال 

يأخــذك تصميم فيال ســيمبل B باتجــاه التفرد 
املعمـــارية  وخطوطــه  تفاصيلــه  بأناقــة 
الراقيــة التــي تعتمــد األســلوب العــرصي 

الحديث.

  B سيمبل فيال

طابقني 

موقف سيارة

حديقة خارجية 

جلسة علوية

4  غرف نوم

6دورات مياه

مدخل ضيوف

مدخل عائلة

مدخل خدمة

مطبخ رئييس

غرفة غسيل 

مطبخ خدمة

غرفة خادمة

مخزن

امكانية تاسيس مسبح (غري شامل)

أهم املميزات

 

أوج فیال

اتصل بالطبيعة وسحرها بطريقة األصالة الخاصة 
واملميز  املختلف  فيال  أوج  تصميم  خالل  من 
بالواجهات الزجاجية والتداخل األمثل بني األلوان 
ثالث  عىل  التصميم  البناء.ويحتوي  وحداثة 
طوابق رئيسية مع حدائق خارجية وداخلية تطل 
عليها الفراغات الداخلية.وأبرزمـامييزالتصميم 
واألول  األريض  الطابق  بني  البرصي  التواصل 

مـن خالل فتحةمتتدبينهام

  

ــوار والخزان) (غري شامل األس 362م2

مسطح البناء

طابقني

موقف سيارة

حديقة خارجية

حديقة داخلية

4غرف نوم

6دورات مياه

غرفة طعام

غرفة غسيل

مدخل ضيوف 

مدخل عائلة

مدخل خدمة

مطبخ رئييس

غرفة خدامة

مخزن

أهم املميزات

أهم املميزات

املقاسات للفیال 

عدد الوحدات السكنية

3,592 تستوعب 20,000 نسمة  

املساحة اإلجاملية 

3,8 مليون مرت مربع  

املقاسات للفيال 

مضیاف

باختيار تصميم فيال مضياف يف مرشوع األصالة، 
ميكنك االستمتاع مبنزلك الحديث واملــرن، الذي 
بني  الـبرصي  االتصال  وبخاصية  بالعرصية  يتــميز 

املساحات الداخلية والخارجية.

مسطح البناء

 401.5 م2

طابقني

 موقف سيارة

جلسة خارجية

ملحق خارجي

غرفة للسائق    استقبال الضيوف  

مدخل خدمة

غرفة غسيل

غرفة مالبس

مدخل عائلة 4 غرف نوم

7 دورات مياه

مطبخ رئييس

غرفة تخزين

غرفة طعام

طاولة خدمة

صالتني

ــوار والخزان) (غري شامل األس

مباملح عرصية، ميّكنك تصميم iHome ١ ضمن 

مرشوع املرشقية من االستمتاع مبنزلك الحديث 

ليكوِّن عاملك الخاص املمتاز بالرحابة والسعة.

املقاسات للفيال 

1 iHome فيال

مسطح البناء

*اعتامد ٤ تقنيات بناء يف املرشوع

*البناء التقليدي مع أسقف مسبقة الصب

*نظام الحوائط الحاملة

*نظام القوالب

*نظام الخرسانة مسبقة الصب

حديد التسليح مطابق للمواصفات و املقاييس السعودية و حسب اشرتاطات 

الكود السعودي للبناء

الخرسانة مطابقة للمواصفات و املقاييس السعودية و حسب اشرتاطات 

الكود السعودي للبناء

املواصفات األنشائية

املواصفات املعامرية

(التشطيبات)

األنابيب

الخزانات
خزان أريض للمياه العذبة بحجم ٢٠ مرت مكعب

خزان علوي عازل للحرارة بحجم ٣,٥٠٠ لرت مكعب

مراوح شفط جدارية لدورات املياه واملطابخ

 أنابيب رصف(٦بوصة) للخط الرئييس و (٤بوصة) 

للتمديدات الداخلية وأنابيب تهوية( ٣ بوصة)مطابقة 

للمواصفات واملقاييس السعودية

أنابيب تغذية للمياه الحارة والباردة من نوع PPR أو 

مايعادلها مطابقة للمواصفات واملقاييس 

السعودية

املواصفات الصحية 

امليكانيكة

الضامنات العامة

-ضــامن عرش ســنوات عــىل الهيكل اإلنشــايئ  
-ضــامن مورديــن لكامــل املــواد املســتخدمة يف املــرشوع   املراقبــة الهندســية 

-فريــق مكتــب فنــي مؤهــل اللعتــامد و فحــص كامــل املــواد املــوردة للموقع  
ــة  ــة و الصحيةوالكهربائي ــائية و املعامرياري ــامل اإلنش ــتامل األع ــديس الس ــب إرشاف هن -مكات

حســب اشــرتاطات الكود الســعودي
-الحصــول عــىل شــهادة جــودة البنــاء مــن مبــادرة البناء املســتدام.

والــذراع  الســعودية،  العربيــة  اململكــة  يف  العمــراين  املشــهد  ومغــري  العقــاري  التطويــر  عاملــق 
العقــاري  التطويــر  قطــاع  تنشــيط  إىل  الهادفــة  االســتثامر  عمليــة  وقائــد  اإلســكان،  لــوزارة  االســتثامري 
املشــاريع  وزيــادة  األعــامل  لتوّســع  الفــرص  خلــق  يف  كثــرًيا  أســهمت  التــي  الخــربات  ومســتقطب  بأكملــه، 
االرتقــاء  التــي أســهمت يف  العمرانيــة مــام أســفر عــن تقديــم مجموعــة مــن املنتجــات الســكنية املميــزة 
النهضــة  معــامل  لرتســم  إللســكان  الوطنيــة  الرشكــة  جهــود  تتــواىل  يــوم  بعــد  يوًمــا  الحيــاة.   بجــودة 
للمواطــن  الرفاهيــة  وتحقيــق  الســكن  بجــودة  اللرتقــاء  املعايــري  واضعــة  البالــد  تشــهدها  التــي  العمرانيــة 
كافــة  إللســكان  الوطنيــة  الرشكــة  حيثُتســّخر  األــول،  املنــزل  املتالــك  وتطلعاتــه  رغباتــه  لتحقيــق  ودعمــه 
التطويــر  لقطــاع  ومتويليــة  ســكنية  حلــواًل  تقــدم  وبرامــج  مبــادرات  يف  اللســتثامر  وطاقاتهــا  مواردهــا 
إىل  ترتقــي  رفيعــة  مبواصفــات  للمواطنــني  مالئمــة  ســكنية  بيئــة  بنــاء  ســبيل  يف  املحــيل  العقــاري 

ــم. ــم وتطلعاته ذائقته

ــكل  بــ ــري  ــاة عصــ ــلوب حيــ ــة وأســ ــة والرفاهيــ ــم بالفخامــ ــم األصالةلتنعــ ــى عالــ إلــ ــوم  اليــ ــم  انضــ
ــة  ــركة الوطني ــا الشــ ــي تتيحهــ التــ ــرة  ــة امليســ ــا التمويليــ ــن املزايــ ــتفادة مــ ــاطة باالســ ــهولة وبســ ســ

ــج وزارة  ــر برنامــ ــوك عبــ ــاري والبنــ ــل العقــ ــركات التمويــ ــن شــ ــركائها مــ ــع شــ ــاون مــ ــكان بالتعــ إللســ
اإلســــكان «ســــكني.»  بــادر بحجــز أرضــك واخــرت تصميــم وحدتــك الســكنية اآلــن والتــي ســيتم تنفيذهــا عــرب 

مطــور مؤهــل عــن طريــق الرشكــة الوطنية إللســكان.

املقاسات للفيال 

4.1 x 3.4  m |22 |  15.2x4.1  m امللحق

|  25.9x4.5  m مجلس الضيوف 

|  31.8x2.1  m دورة مياه (املغاسل)

|  41.8x 1.8  m دورات املياه (الضيوف)

|  54x4.9  m صالة الطعام

|  64.1 x 3.6  m الدرج

|  74.8 x 6  m املجلس 2

|  81.2 x 1.8  m دورات املياه (املغاسل) 2

|  91.8 x 1.8  m دورات املياه (الضيوف)

| 104.6 x 3.4 m املطبخ 

الدرج 6.4 x 1.5 |13 m ممر 

4.6 x 3.9 |14 m غرفة نوم

1.6 x 3.9 |15 m دورة مياه

2.8 x 3.8 |16 m صالة جلوس

4.1 x 3.4 |17 m الدرج

4 x 4.9 |18 m غرفة نوم1

1.7 x 3  |19 m دورات املياه

1.7 x 2.9 |21 m دورات املياه

4 x 4.5 |20 m غرفة نوم 2

| 111.6 x 3.4  m غرفة الغسيل

3 x 1.8  m غرفة العاملة12 |

 السطح الطابق األول الطابق االريض

 m1.1 x 1.2 دورة مياه الضيوف13 |

6.8 x 1.8  m |  13.8 x 4.5  m امللحق

|  25.5 x 4.7  m مجلس الضيوف 

|  31.4 x 1.8  m دورة مياه (املغاسل)

|  41.10 x 1.8  m دورات املياه (الضيوف)

|  56.88 x 4.9 m صالة جلوس 

|  66.9 x 3.4  m صالة الطعام

|  76.8 x 1.8  m الدرج

|  84x4.7  m املطبخ الرئييس

|  92.6 x 6.7  m املطبخ الثانوي

| 103.3 x 1.8  m غرفة العاملة

3.3 x 1.6 |14 m غرفة مالبس

6.9 x 2.9  m

الدرج23|

صالة جلوس 24| 4.2x 4.7 |15 m غرفة نوم

3.3 x 1.9 |16 m دورة مياه

6.9 x 1.8 |17 m الدرج

3.3 x 4.25 |18 m غرفة نوم 1

1.4 x 2.1 |19 m دورات املياه

3.2 x 4.3 |20 m غرفة نوم 2

1.5 x 2.5 |21 m دورات املياه

| 115.3 x 1.8  m غرفة الغسيل

2.7 x 1.7  m دورة مياه ومغاسل12 |

 السطح الطابق األول الطابق االريض

1.2 x 1.8  m دورات املياه24|

3.1 x 4.7 |22 m غرفة نوم

|232.4 x 5.3  m |  15.8 x 3.8  m مجلس الضيوف 

|  22.6 x 0.95  m دورة مياه(املغاسل)

|  32.6 x 1.5  m دوارات املياه (الضيوف)

|  45.8 x 3.7  m صالة الطعام

|  55.8 x 6.2  m صالة جلوس 

|  64.8 x 3.4  m املطبخ 

|  72.2 x 4.2  m غرفة الغسيل

|  82.4 x 5.3  m الدرج

|  91.8 x 2.4  m غرفة العاملة

| 101.8 x 1.6  m دورات املياه

4.7 x 2 |12 m الدرجغرفة مالبس

4.6 x 4.4 |13 m غرفة نوم

3.4 x 1.8 |14 m دورة مياه

2.4 x 5.3 |15 m الدرج

3.8 x 4.8 |16 m غرفة نوم 1

2.2 x 1.8 |17 m دورات املياه

2.2 x 1.7 |18 m غرفة مالبس

4.6 x 3.2 |19 m غرفة نوم 2

4.6 x3.2 |20 m غرفة نوم3 

3.8 x 1.8 |21 m  دورات املياه

| 111.8 x 2.15  m x 2.2 222.2 |دورات املياه  m املخزن

 السطح الطابق األول الطابق االريض

|295.6 x 2.3  m |  11.8 x 2.2  m غرفة سائق  

|  21.8 x 1.3  m دورة مياة

|  33.8 x 3.6  m امللحق

|  43.9 x 5.8  m مجلس الضيوف 

|  51.8 x 1.6  m دورة مياه (املغاسل)

|  61.4 x 1.6  m دورة مياه (الضيوف)

|  73.4 x 5.8  m صالة الطعام

|  84.3 x 5.8  m املجلس 

|  91.6 x 1.6  m دورة مياه (املغاسل)

| 101.4 x 1.6  m دورة مياه (الضيوف)

3.2 x 2.2 |16 m الدرجغرفة مالبس

|301.6 x 3.3  m املخزن

|313.8 x 3.5  m صالة جلوس 

4.2 x 6.6 |17 m غرفة نوم

3.8 x 1.6 |18 m دورة مياه

5.6 x 2.5 |19 m الدرج

3.8 x 3.8 |20 m غرفة نوم 1

1.8 x 1.8 |21 m دورات املياه

2 x 1.8 |22 m غرفة مالبس

4 x 3.6 |23 m غرفة نوم 2

1.8 x 1.6 |24 m غرفة مالبس

1.8 x 1.8 |25 m دورات املياه

4 x 3.6 |26 m غرفة نوم 3

1.8 x 1.8 |27 m دورات املياه

 

| 114 x 4.7  m املجلس 2

7.1 x 2.3  m الدرج13 |

4.4 x 4.7  m املطبخ 12 |

2.2 x 1.8  m غرفة الغسيل14 |

1.8 x 4.7  m املخزن15 |

 السطح الطابق األول الطابق االريض

1.8 x 1.6 |28 m غرفة مالبس

مسطح البناء

الخزاناالسوارمسطح البناء

ــوار والخزان) (غري شامل األس 372.6 م2

أهالً بك.. يف حياة 
عرصية ترتقي باختياراتك

مجلس خارجي   

حديقة خارجية 

 20 م3  68م.ط 

الخزاناالسوار

 20 م3  68م.ط 

الخزاناالسوار

 20 م3  68م.ط 

الخزاناالسوار
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صممت األصالة بطريقة خاصة لتلبية احتياجات مختلف األذواق والرغبات. لذا، راعينا تقديم خيارات متنوعة تتيح لك مرونة 
املؤهلني  باملقاولني  باالستعانة  سننفذه  والذي  املناسب  التصميم  اختيار  ثم  ومن  األرض  قطعة  انتقاء  يف  فائقة 
واألكرث كفاءة وفق أعىل معايري التنفيذ وتحـت إرشاف فريق من املهندسني األكفاء واملكاتب االستشارية ذات الخربة 

العريضة.

جودة الحياة

شبكة الصرف الصحي شبكة صرف السيول

اإلنارة

أرض سكنية
موصولة بالخدمات

جاهزة للبناء

جودة الحياة
حدائق

مسارات مهباة
للمشاة

شبكة المياه

شبكات الكهرباء

شبكات األتصاالت

شبكات الطرق

املقاسات للفیال 



أهم املميزات

مبالمحــه العرصيــة، يتيــح تصميــم فيــال آي 
هــوم 1 االســتمتاع مبنزلــك الحديــث ليكــون 
عاملـًـا خاًصــا بــك عنوانــه الرحابــة والســعة.

1 iHome فيال

طابقني

مسطح البناء

3 غرف نوم

4 دورات مياه

مطبخ رئييس

مدخل خدمة

غرفة غسيل

مدخل عائلة

2 موقف سيارة

حديقة خارجية

ــوار والخزان)240.68م2 (غري شامل األس

الـمواصــفــات 

*اعتامد  تقنيات البناء يف املرشوع 

*البناء التقليدي مع أسقف مسبقة الصب

*نظام الحوائط الحاملة

*نظام القوالب

*نظام الخرسانة مسبقة الصب

*حديد التسليح مطابق للمواصفات و املقاييس السعودية 

و حسب اشرتاطات الكود السعودي للبناء

*نظام عزل حراري حسب مواصفات الكود السعودي

األرضیات

الدهانات

األبواب

العزل-أسقف-إضاءات

البورســالن  أو  الســرياميك  أرضيــات مــن 
و  للمواصفــات  مطابقــة  أول)  (نخــب 
الـــــــســـعودية. الــــــمـــقــــايــيــــــس 

مطابقــة  بالســتيكية  داخليــة  دهانــات 
الســعودية  املقاييــس  و  للمواصفــات 
دهانات خارجية مقاومة لعوامل التعـــرية 
واملـــقاييس  للمواصفــات  مطابقـــة 

السعودية

مجلفن  حديد  من  املعدنية  -األبواب 
معــزولةحــراريًا  ملم   1.2 بسامكة 

ومـقـاومة للصدأ. 

الخشــب  مــن  الخشــبية  -األبــواب 
الســويدي مع قرشة مــن املالمني 6 ملم 

مـحـشوة مبادة الفونتكس

.PVC أبواب-

مــع   Bi Flod أو  لفائــف  الكــراج  -أبــواب 
مطابقــة  بعــد  عــن  تحكــم  محــركات 
للمواصفــات و املقاييــس الســعودية مع 

ضامن ال يقل عن 3 سنوات.

البــويل  مــن  طبقــة  الســقف  -عــزل 
يـوريثان بسامكة 50 ملم.

-عــــزل الحاممــات و املطابــخ بلفائــف مــن 
البيتومني بسامكة 4 ملم أو ما يعادلها.

-أسقف مستعارة من ألواح الجبس. 

و  للمواصفات  مطابقة   LED -إضاءات 
املـقـاييــس السعودية. 

األرضـــــيــات

الدهــــانــات

األبـــــــــواب

العزل-أسقف-إضاءات

الخزانات
خــزان أريض للمياه العذبة بحجم 20 حتى25 مرت 
مكعب خزان علوي عازل للحرارة بحجم 3,500 لرت 
. مكعــب

تأسيس مواسري التكيف (بدون النحاس)

تركيب وتوريد سخانات لكل دورة مياه  مطابقة 
للمواصفات واملقاييس الـسعودية

مراوح شفط جدارية لدورات املياه واملطابخ

األنابيب
بوصــة   4 و  الرئيــيس  للخــط  بوصــة   5 رصف  أنابيــب 
للتمديــدات الداخليــة وأنابيــب تهوية 3 بوصــة مطابقة 
للمواصفــات والـمقاييـــس الســعودية أنابيــب تغذيــة 

PPR  للمياه الحارة والباردة من نوع

املواصفات الصحية امليكانيكة

الضامنات العامة

 -ضامن عرش سنوات عىل الهيكل اإلنشايئ
 -ضامن موردين لكامل املواد املستخدمة يف املرشوع

 - املراقبة الهندسية 
-فريق مكتب فني مؤهل العتامد و فحص كامل املواد املوردة للموقع

 -مكاتب إرشاف هنديس الستالم األعامل اإلنشائية و املعامرية و الصحية و الكهربائية حسب 
اشرتاطات الكود السعودي

عن الوطنية

 لإلسكان

االستثامري  والذراع  السعودية،  العربية  اململكة  يف  العمراين  املشهد  ومغري  العقاري  التطوير  عمالق 
التطوير  قطاع  تنشيط  إىل  الهادفة  االستثامر   عملية  وقائد  واإلسكان،  القروية  و  البلدية  الشؤون  لوزارة 
املشاريع  وزيادة  األعامل  لتوّسع  الفرص  خلق  يف  كثرًيا  أسهمت  التي  الخربات  ومستقطب  بأكمله،  العقاري 
بجودة  االرتقاء  يف  أسهمت  التي  املميزة  السكنية  املنتجات  من  مجموعة  تقديم  عن  أسفر  مام  العمرانية 
تشهدها  التي  العمرانية  النهضة  معامل  لرتسم  لإلسكان  الوطنية  جهود  تتواىل  يوم  بعد  الحياة.يوًما 
رغباتة  لتحقيق  ودعمه  للمواطن  الرفاهية  وتحقيق  السكن  بجودة  االرتقاء  املعايري  واضعة  البالد 
يف  لالستثامر  وطاقاتها  مواردها  كافة  لإلسكان  تسّخرالوطنية  حيُث  األول،  املنزل  إلمتالك  وتطلعاته 
سـكنية  بيـئة  بناء  سبيل  يف  املحيل  العقاري  التطوير  لقطاع  ومتويلية  سكنية  حلوًال  تقدم  وبرامج  مبادرات 

وتطلعاتهم. ذائقتهم  إىل  ترتقي  رفيعة  مبواصفات  للمـواطنني  مالمئة 

املقاسات للفيال 

|166.8 x 2.4  m |  15.6 x 2.3  m صالة الطعام 

|  25.4 x 4.2  m الصالة الرئيسة

|  33.7 x 4.2  m مجلس الضيوف

|  41.5 x 2.6  m دورة مياه (املغاسل)

|  51.6 x 1.4  m دوارات املياه (الضيوف)

|  61.6 x 2.6  m غرفة الغسيل

|  73.6 x 4.2 m املطبخ 

|  86.6 x 2.4 m الدرج

5.4 x 2.2 |9 m الدرجاملالبس

5 x 4.3 |10 m غرفة النوم

2.2 x 4.2 |11 m دورة مياه

|12 m لدرج

3.6 x 4.2 |13 m غرفة نوم 

1.6 x 2.6 |14 m دورات مياه

3.6 x 4.2 |15 m غرفة نوم

 السطح الطابق األول الطابق االريض

6.5 x 2.4

تكييف الهواء

السخانات

مراوح

 20 م3  68م.ط 

الخزاناالسوار
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االسقف مسبقة الصب

تقنية الحوائط املفرغة
 مسبقة الصب

تقنية قوالب االملونيوم

تقنية الخرسانة الخلوية 

تقنيات البناء يف املرشوع 

املواصفات املعامرية (التشطيبات)

ادىن) (كحد 


