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ألن العمارة والتشــييد أساســها الجودة واالســتدامة.. كانت أســاس مكين 
وهدفهــــــــا األول تقديــم الوحــدات الســكنية بأعلــى مواصفــات الجــودة.. 
ويومــًا بعــد يــوم.. تزيــد خبراتنــا.. وتســتمر نجاحاتنــا   ، وكمــا عودناكــم فــي 
ــدم  ــاري ، نق ــر العق ــم التطوي ــي عال ــد ف ــد وفري ــم كل جدي ــن بتقدي مكي
لكــم مشــروع مكيــــن 30 مكــــــــون مــن 150 وحــدة ســكنية فاخــرة . 
بمســاحات متنوعــة تبــدأ مــن 97م2 وحتــى  509م2 .. صممــت بإســلوب 
ــارات  ــوع الخي ــة وتن ــز اإلطالل ــاحة وتمي ــة المس ــا رحاب ــا فيه ــري راعين عص
بالرقــي..  الجــودة.. ملتزميــن  لنخــدم جميــع األذواق، محافظيــن علــى 

ــق رغباتكــم.. ــن لتحقي ــر.. متطلعي ســاعين للتطوي

97م - 509م 15022

تبلغ مساحتها عدد الوحدات
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جولــــــــة
بانورامية



 D-1 شقة

D-25 شقة

الممرات والنادي الصحي

 A-1 شقة

D-11 شقة

يسعدنا قيامكم بجولـــــــــة 
افتراضية في المشروع عبر 

الروابــط التاليـة:
إضغط على الروابط لالطالع

https://my.matterport.com/show/?m=YfbAMqaYaGL&ts=1&hr=0
https://my.matterport.com/show/?m=Fe9LqfmY6rf&ts=1&hr=0
https://my.matterport.com/show/?m=Hwgx2TsCTFv&ts=1&hr=0
https://my.matterport.com/show/?m=6atPLmggjJG&ts=1&hr=0
https://my.matterport.com/show/?m=qRdMxZcLxzH&ts=1&hr=0


مسكنك األول

بــــــدون
ضريبـــة

تحّمل الدولة لضريبة المسكن األول
أن  علــى  1442/2/14هـــ  وتاريــخ  )أ\84(  رقــم  الملكــي  األمــر  نــص 
تتحمــل الدولــة ضريبــة التصرفــات العقاريــة عمــا ال يزيـــــــــــد عــن مبلــــــغ 
)1،000,000 ريال( مليون ريال من ســعر شــراء المســكن األول للمواطن.

اضغط هنا
للتحقـــــــق

https://vat.housing.gov.sa/
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مزايا الموقع



مزايا الموقع

ــة  ــة بمدين ــي قرطب ــن ح ــز م ــع ممي ــي موق ــن 30 ف ــقق مكي ــع ش تق
الريــاض .. منــازل راقيــة تنعــم بالهــدوء وتحيــط بهــا الخدمــات .. علــى 

بعــد دقائــق مــن الطــرق الرئيســية فــي الريــاض 

قة15
قي

د مطار الملك 
خالد الدولي

ق7
قائ

د

واجهة التسوق

مشروع مكين 30
ق8

قائ
د جامعة األميرة 

نورة

ق4
قائ

د

بارك أفنيو

ق9
قائ

د جامعة اإلمام 
محمد بن 

سعود

قة12
قي

د غرناطة
مول
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مزايا المشروع



مزايا المشروع

منـــزل
ذكـــي

دخول ذكي

 صالــــة
عائليــة

تراس وفناء 
خارجــــــــــي 

مداخـل
خاصـــة

3 غرف نوم

نباتــــات 
وتشجير 

أسطـــح 
وأحواش 

مصاعد

مواقف 
بدروم

نوافذ بزجاج 
مــــــــــزدوج

كاميرات 
مراقبـــة

بلكونات

مطبـخ بتصميم 
أمريكــــــــــــــي

ممــرات مكيفة 
ومعطــــــــــــرة



الضمانات
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الضمانات

ضمان شامل
السنة األولى

خزانات الفايبر

10 سنوات

األلمنيوم

سنتان

القواطع وطبالين الكهرباء

25 سنة

ماكينة المصعد

5 سنوات

األبواب

سنتان

تمديدات السباكة

15 سنة

سمارت هوم

3 سنوات

اإلضاءة

سنتان

العزل المائي

10 سنوات

األدوات الصحية

3 سنوات

األنترفون

سنتان



خدمات مجانية

30



خدمات مجانية
في السنة األولى

سداد فاتورة 
الكهربــــــــــاء 
العامة والماء

إعادة بيع 
الشقـــــة 

صيانــــة
الوحــدة

التسجيل في 
اتحاد المـالك 

تأجيـــــــر
الشقــــة

صيانة المصاعد 
ومضخــات الماء

توفير عامل 
نظافـــــــــة

العناية بالنباتات 
الخارجيـــــــــــــــة



شقق تمليك فاخرة



مباني صديقة للبيئة



مسبح ونادي رياضي



ســعيًا منــا لتحقيق أعلى مســتويات الرفاهية 
ــًا يشــع بالحيويــة  واالســتجمام، نمنحــك مكان
وينبض بالنشــــــاط ، صممنــــــا في مكين 30
مســبحًا مفتوحــًا وناديـــــــــًا صحيًا يليــــــــق بك
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المنزل الذكي



قفل بــــاب ذكي لفتــح 
البــــــــاب عــن بعــــــــد 
ــهلة  ــات س و 6 تقنيــــــ

ــة للدخــول وآمنـــ

دوائــر  فــي  تحكــم 
والتكييــف  اإلضــاءة 
واألجهـــزة الكهربائية 

نظــــــــام ذكــــــي قابــل 
للتطــور والتعلــــــــم مــن 
عــادات اإلنســان اليوميــة

بإمكانــك إضافــة خدمــات 
تحكــم لكامـــل محتويــات 
مــع  متوافقــــــه  المنــزل 

أليكســا وقوقــل هــوم
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نظام السالمة



نظام السالمة

ســيتم تركيـــــــب جميــع األنظمــــــــة واألدوات 
واألجهــزة فــي المشــروع طبقــا للمخططــات 
والمواصفــات المعتمــدة مــن الدفــاع المدنــي

نظــام اإلطفــــــــــاء بالخراطيــم 
وطفايــات حريــــــق بــودرة فــي 
والقبــو الممـــــــــــــرات  جميــع 

مركــزي  اطفـــــــــــــاء  مضخــة 
 750 ضـــــــــخ  قــوة  تعطــي 
جالــون فــــــــــــــي الدقيقــــــة
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المواصفات 
واألسعـــــار



المواصفات واألسعار

25

23

السطح

السطح

292

291

2

2

√

 √

تراس | بلكونة | سطح خاص

بلكونة | تراس | سطح خاص | واجهة خلفية

عمارة

عمارة

C

B

الدور

الدور

الشقة

الشقة

المساحة
م2

المساحة
م2

1,167,300

1,167,300

سعر البيع
ريال سعودي

سعر البيع
ريال سعودي

 غرف
النوم

 غرف
النوم

غرفة 
خادمة

غرفة 
خادمة

 موقف
بدروم

 موقف
بدروم

المواصفات والمميزات

المواصفات والمميزات

مساحة الشقة مضاف لها مساحة األجزاء الخاصة

األسعار ال تشمل ضريبة التصرفات العقارية

*: عرض خاص

*

*

سطح خاص | واجهة خلفية√2932السطح25

Eعمارة
الدور المساحةالشقة

م2

 1,167,300

سعر البيع
ريال سعودي

 غرف
النوم

غرفة 
خادمة

 موقف
المواصفات والمميزاتبدروم

*



اضغط لالتصال والتواصل

9 2 0 0 3 3 3 6 6
www.asasmakeen.com
info@asasmakeen.com
 @ a s a s _ m a k e n
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