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تواصل معنا تابعنا

A L R A E E P R O P E R T Y

فروعنا

ضايرلا

فورعم

ةدج

راقعلل ةماعلا ةئيهلا فينصت

ططخملا


العنوان/ برج نورين حي الصحافة شارع العليا الرياض ,

 المملكة العربية السعودية. الدور الثاني مكتب 26_


العنوان/ البرج البلاتيني , حي الفيصلية,شارع الستين جدة

 المملكة العربية السعودية ,الدور الثاني مكتب 202

طقف ٪٣٠ ىلوا ةعفد و رهش ٤٢ عفد ةطخ دجوت
ايجروج يموتب ةنيدم يف رحبلا ىلع ايماروناب ةلالطاب موه ترامسلا تاينقتب ةقش كلمت

طقف ٪٣٠ ىلوا ةعفد و رهش ٤٢ عفد ةطخ دجوت٣٤



رحبلا ىلع ايماروناب ةلالطإب ققش

عورشملا تامدخ

؟نحن نم
ف يراقع رامــثتسا صرف لضفا و ةيراقع تاراشتسا  ميدقت يف تاونس 3 نم رثكا انل ةيراقعلا تامدخلل يعارلا نحن

اهريغ و (رصم) ,(ايجروج) يموتب ,يبد ,ندنل لثم ندم 
يف يراقع رامــثتسا صرف لضفا و ةيراقع تاراشتسا
ورعم ادل نيلجسم و راقعلل ةماعلا ةئيهلا نم نيفنصم
.اهريغ و (رصم) ,(ايجروج) يموتب ,يبد ,ندنل لثم ندم 

 فورعم ادل نيلجسم و راقعلل ةماعلا ةئيهلا نم نيفنصم

موه ترامسلا تاينقتب كتقش
عبرم رـتم 36 نم أدبت تاحاسملا3

12\2025 يف ميلستلا1202
%30 ىلوا ةعفدب رهش 42 عفد ةطخ دجوت34

اماروناب اذامل
قش لك ىلع ةيماروناب ةلالطإل ةيسيئرلا ةزيملا رشابم لكشب اماروناب مسا سكعي

ةقش لك

نومضم حبر دئاعب يرامثتسا عورشمدوسألا رحبلا ىلع يلاثملا عقوملا

يلودلا ريياعملل لماكلا لاثمالا يف ءانبلا
ةيلودلا

اكلتمملا ريجأت رفوتس جريسنوكلا ةمدخ
تاكلتمملا

1 مقر ميمصت - ةدحو ةفرغ   -  يلخادلا ميمصتلا

2 مقر ميمصت - ةدحو ةفرغ   -  يلخادلا ميمصتلا

ويدوتسا   -  يلخادلا ميمصتلا

موه ترامسلا ماظن

رفوت ةيساسالا ةقابلا

 مكحتلا كنكمي و دعب نع ققشلا ريجأت كنكمي .موه ترامسلا
 تاينقت ثدحاب ةزهجم اماروناب عورشم يف ققشلا عيمج
ةيلزنملا ةزهجالاب  مكحتلا كنكمي و دعب نع ققشلا ريجأت كنكمي .موه ترامسلا

.ةيلزنملا ةزهجالاب

ةمصبلا ب باوبالا حتف دعب نع ةرارحلا ةجردب مكحتلا

يلزنملا ةزهجالا عيمجب مكحتلل مكحت زاهجةكبشلا ب مكحتبلا
ةيلزنملا ةزهجالا
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