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منزلك الفاخر



 طريق األمير
 فيصل بن بندر

رؤيا 1

حي النرجس

 طريق أبو بكر
 الصديق

اضغط هنا لالنتقال إلى الموقع
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مزايا الموقع

 طريق
الملك سلمان

 طريق
 األمير سعود بن
عبدالله بن جلوي

 يقــع مشــروع رؤيــا 1 شــمال الريــاض فــي حــي النرجــس ويمتــاز بقربــه مــن المحــالت
 التجاريــة والخدمــات العامــة وســهولة الوصــول إليــه مــن طريــق أبــو بكــر الصديــق،
 وطريــق الملــك ســلمان، وطريــق األميــر فيصــل بــن بنــدر، وطريــق األميــر ســعود بــن

عبدالله بن جلوي

موقع رؤيا 1

https://goo.gl/maps/pX9qs8BiiQMhsa339


الضمانات

25
سنة

شركة
الفنار

طبلون
الكهرباء 

10
سنوات

 عوازل
الرياض

العزل المائي
10والحراري

سنوات

شركة
رؤيا اإلعمار

الهيكل
اإلنشائي

10
سنوات

شركة
سند

المصاعد
30
سنة

شركة
مشكاتي

 مفاتيح
 اإلنارة

سنتين

لدنك

األبواب
الداخلية

15
سنة

 شركة
القبالن

 المواسير
5الخضراء

سنوات

شركة
مشكاتي

اإلنارة

العماد
لألبواب

 األبواب
الخارجية

3
سنوات

باني
للتكييف

 تكييف
المداخل سنتين

نوافذ

األلمنيوم

سنتين
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 إتاحة خدمة تأجير العقار وربط
ذلك إلكترونَيا دون أي تكاليف

الصيانة حتى تاريخ 2024/1/1

خدمات مجانية
للسنة األولى

 وجود مشرف على تواصل
مستمر بكم

سداد فاتورة الكهرباء والمياه
إعادة بيع الوحدة بدون رسوم(الخدمة) 

صيانة األجزاء المشتركة



مميزات المشروع

5

موقف خاصكاميرات مراقبة

تشجير خارجيمصعد

تكسيات خشبية

ممرات رخاميةواجهات رخامية



دش مطريكراسي معلقةأسطح خاصةنوافذ عازلة

بلكونةغرف غسيلغرف خادمة

أحواش خاصةمداخل خاصةدخول ذكي

مميزات الشقق
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وسائل أمن وسالمةأبواب خشب صلدتراس



التصرفات ضريبة  الدولة  تتحمل  أن  على  الملكي  األمر   نص 
 العقارية عما ال يزيد عن مبلغ ( 1,000,000 ) مليون ريال من

سعر شراء المسكن األول للمواطن
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مسكنك األول
بدون ضريبة 
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المواصفات واألسعار
اضغط هنا للوصول إلى المواصفات واألسعار

https://drive.google.com/drive/folders/10qG0nygHySfncSwHnJs2MP8o31kaTAQp?usp=share_link
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المشاريع المتاحة
للتعرف على المشاريع المتاحة اضغط هنا

https://www.magna.com.sa/#projects


اإلنارات واألفياشالمكتب الهندسيالرخام

رفع المساحات
األلمنيومالعزل وفرز الصكوك 

شركة التكييف الداخليمصنع الخرسانة الجاهزةاألبواب الداخلية

األعمال الكهربائيةتكسيات الخشبسباكة المواسير الحرارية

خزانات المياهاألقفال اإللكترونية
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شركاء النجاح



خالد
055 446 8722

فيصل
055 597 4463

عيسى
050 277 2884

محمد
055 526 6497

عمر
055 447 8411

عبدالرحمن
055 443 2811

مساعد
057 070 0034

المطور العقاري
Magna Altamayuz Real Estate Company

المسوق الحصري

شكًرا لكم

9 2 0 0  1 0 2  2 4

www.magna.com.sa magna__companymagna__companymagna_company

https://www.snapchat.com/add/magna_company
https://www.magna.com.sa
Tel:920010224
https://twitter.com/magna__company?s=21&t=J_Yb0o1-nzXeMmK5BUli8w
https://instagram.com/magna__company?igshid=YmMyMTA2M2Y=
https://iwtsp.com/966555266497
https://iwtsp.com/966554468722
https://iwtsp.com/966502772884
https://iwtsp.com/966555974463
https://iwtsp.com/966554478411
https://iwtsp.com/966554432811
https://iwtsp.com/966570700034

