
 ديــاري العقاريــة هــي تحالــف بيــن شــركتين عريقتيــن،
 بخبــرات تتجــاوز 50 عامــًا فــي مجــال التطويــر العقــاري.
 ونســعى فــي ديــاري للمســاهمة فــي تحقيــق رؤيــة
 مملكتنا الحبيبة 2030، عبر رفع معايير الجودة واإلبداع
مشــاريع تطويــر  خــالل  مــن  العقــاري  القطــاع   فــي 
كل وليكــون  توقعاتكــم،  تتجــاوز  اســتثنائية   ســكنية 

مسكن عبارة عن تحفة فنية نفخر بها

فخامة الدار..
وذكاء االختيار 



ديــاري شــركة  مشــاريع  إحــدى  هــي  ينــج  ليـــ   ديــاري 
 العقاريــة، وهــي ليســت مجــرد شــقق تمليــك وإنمــا
 أســلوب حيــاة عصــري فريــد يتســم بالرقــي والهــدوء
 واألمــان راعينــا فيــه أدق التفاصيــل، لنكــون خياركــم

األول لشقق التمليك الفاخرة



 
 
 
 

إختبارات وشهادات جودة للمواد لدى
 مختبرات مستقلة

 إشراف يــــــومي مـــــــــن الـــــــــــمـــــــــــــالك
 إشراف مـــــكتــــب هنـــــدسي مـســــتـقل
يـتم تصــميم مشــاريع دياري لــــدى أكبـــر فـــــــريق مـــن الــمـــهندسين والمراقبين

وأشــــهــــر مكــــاتب التصمـــيم الهــــندسي
،نراعي فــــي كــل تصمـــيم أدق التفاصيل

ليرتقــــي لطموحاتكم .

نحرص في ديــاري علــــى تقــــديم كــــافـــة
الــــخدمات التــــي تحقق الراحة والرفاهية

لعمالئنا وبدون مقابل

تصميم عصري   جودة ننفرد بها

 خدمات ما بعد البيع استثنائية 

نقدم لعمالئنا الكرام ضــــمانـــات طـــويلة
األجل تصل إلـى 25 ســـنــــة بـــشـــهـــادات

موثقة وضعـت لراحة بالكم.

ضــــــمانــات  طـــويلة   األجــــل

تتميز دياري بتقديم خــــدمــــات وعـــروض
خاصة بدون أي رسوم لــــضــــمان تحقيق

المنفعة للمستثمر.

خدمات وعروض خاصة للمستثمرين

 دياري .. خيارك الذكي  للسكن أو االستثمار



مــــوقـــع مـــمـــيز
 يقــع المشــروع ضمــن مخطــط الراشــد بحــي عرقــة أحــد
 أرقــى األحيــاء فــي مدينــة الريــاض، حيــث يتميــز بخدماتــه
المتكاملــة وقربــه مــن العديــد مــن المرافــق المهمــة

إضفط هنا للوصول الى موقع المشروع

https://g.page/DyariLiving?share
https://g.page/DyariLiving?share
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يبعد 5 دقائق 
من مدارس بن خلدون



 أهم المميزات

تصميم عـصري
بــطابع فنـدقي

أحواض زراعـية
 ونوافير مائيـة

مواقف خاصة آمنة
 وقبو

 مسكن ذكي موفر للطاقة

جناح رئيسي مميز باإلضافة
 إلى غرفتين

نوافذ كبيرة وتـــراس
 وفــــــــنـــــــاء خـــارجـــــي

غرفة خادمة مع منطقة
 لــــغـــــســــــيل المــــــــالبــس

مستودع

صالة ومجلس ضيافة بتصمــــيم
مـــفـــــتـــــوح قــــــابــــــــل لـــــــلـــفصل

مدخل خاص لبعض
 الشقق

واجهات فخمة
 مكسوة بالحجر

مداخل رئيسية فاخرةمكسوة
 بالرخام على ارتـــــفــــــاع دوريــــن



 

Key

Card

Smart device applications

Bluetooth

Pin Code

كاميرات أمنية لراحة بالكم

نظام األمان والدخول الذكي



 التحكم الكامل بالمنزل

خيار المسكن الذكي

 موفر للطاقة

 خاصية وضع السفر

 خاصية األوامر الصوتية

0556160160



تصاميم عصرية



خـــــدمــــات مابعد البيع

إدارة وصــــــــــــــــــيـــــــــــــــانــــــــــــــة
 مـــجـــانـــيــــــة لـــمــدة سـنـتـيـن

الــــتـــســـجـــيـــل فـــي اتـــــحـــــاد
مـــــــــــالك الـــــــــشـــــــــــــقــــــــــق

خــــــصــــــومات خاصــــــــة لـدى
 شركائنا من شركات الــتــأثيـث

تــــوفــــيــــر عــــامــــل نــــظــــافة
 مــــــــجـــــــــــانـــــًا لــــمــــدة عـــــام

سداد فواتير المياه والكهرباء
 مــجـــــــانــــــــًا لـــــــمــــــــــدة عـــــــــام 

2 S



إدارة األمالك
 بدون رســـــوم

إعادة بيع الوحدة
 بــــــــــدون رســـــوم

تأجير الوحدة
 بدون رسـوم

 خدمات المستثمرين
فرص استثمارية وعروض خاصة



المواصفات

 الواجه الرئيسية مكســوة بالحجر الفـــــــاخر

 النوافذ زجاج مزدوج عازل للحرارة والــــغبار

 تمديدات سباكة حرارية من شركة القبالن

 دش مطري لحمام الماستر

عزل مائي للحمامات والمطابـخ
وعــزل مائي وحـراري لألســـطــح

الدهانات الخارجية والداخلية
 مــــــن شــــــركـــــة الــــجــــــزيـــــرة

 أسقف جبسية مع انارة LED موفرة للطاقة

المواد الصحية من شركة Grohe بمواصفات المانية

 أبواب الشقق من الخشب الثقيل المقاوم للماء

 المداخل والممرات من الرخام الفاخر مع تكييف مخفي

 نظام أمني للدخول للعمارة وكميرات مراقبة

نظام تفريغ كهربائي (تأريض) لجميع الشقق

 نظام انشائي عازل للصوت

 كيبالت الكهرباء من شركة الفنار

 األفياش والمفاتيح من شركة
legrand 

LED



 ضمانات طويلة األجل مع شهادة لكل بند

 تمديدات وطبلون الكهرباء

YEARS

الــــهيــــكل االنشـــائي

YEARS

المصاعد

YEARS

المواد الصحية من جروهي

YEARS

أبـــواب الـــخـــشـــب

5
YEARS

الــــــبـــــالط

2
YEARS

 مــواد ســـبــــاكــة

YEARS

العـــزل

YEARS

 الــخــــزانـــات العـــلوية

YEARS

 األلـــمــــنـــيـــوم

5
YEARS

الـــــدهـــــانــــــات

2
YEARS

اإلنــــــــارة

2
YEARS



1442/02/14 84
1,000,000

ل الدولة لضريبة المسكن األول تحمُّ

اضغط هنا للــتأكد من االستحقاق

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


لألطالع على األسعار والمـســـاحــــات

         053 166 0011

059 166 0011

        

Sales@Dyari.com.sa
        

 www.Dyari.com.sa

https://drive.google.com/drive/folders/10QjpEvML1JOhgd6wCTnCTxfHjdCshL1p?usp=sharing
https://wa.me/966531660011
https://wa.me/966591660011



