


 مشروع متكامل يقع
ضمن التوسع المستقبلي 

لمدينة الرياض



شارع األمير أحمد بن عبد الله بن عبد الرحمن

طريق األمير سعود 
بن عبدالله بن جلوي

طريق الملك خالد

طريق الملك

مجمع سابك 
السكني



موقع مثالي شمال مدينة الرياض على طريق 
الملك خالد يتوّسط وجهات العاصمة الرئيسية.

دقائق إلى
بوابة الدرعية

دقائق إلى مركز
الملك عبدالله المالي 

دقيقة إلى
برج المملكة

دقيقة إلى مطار 
الملك خالد الدولي

 دقيقة إلى جامعة 
الملك سعود وجامعة 
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وادي حنيفة

يمر وادي حنيفة الشهير في قلب مشروع 
شمس الرياض، وتحيط به المسطحات الخضراء 

والمنتزهات والمساحات المفتوحة، لُتشّكل 
بذلك لوحة فنية رائعة ونافذة خالبة.



استمتع بالحياة في



مستقبل مشرق

استمتع بالحياة التي تستحقها
وانعم بلحظات ال ُتنسى مع عائلتك.

أهاًل بك في منزلك في
شمس الرياض جيوفاني.



امتلك منزل 
أحالمك المطل على 

وادي حنيفة

حياة عائلية ملؤها الرقي واالستقرار تنتظرك 
في جيوفاني، والذي يضم مجموعة من 

المنازل الفخمة في وجهة خالبة ُمطّلة على 
مناظر وادي حنيفة الرائعة.



حياة عائلية
رفيعة المستوى



مميزات
الحياة الراقية

يشمل مجّمع جيوفاني السكني حدائق 
داخلية جميلة ومطاعم ومركز تجاري على 

ضفاف الوادي، إضافًة إلى مجموعة من 
المناطق الترفيهية لجميع أفراد العائلة. 



الحياة بأرقى
أشكالها

يشمل جيوفاني كافة جوانب الحياة 
الضرورية من خدمات تعليمية وترفيهية

ومرافق صحية متطورة ومساجد.



عاَلم استثنائي ُمبتَكر تنفرد به جيوفاني في شمس 
الرياض تزّينه لمسات فنية عصرية من دار التصميم 

العالمية الشهيرة مجموعة روبرتو كاڤالي، والتي تضفي 
طابعًا استثنائيًا للمشروع بأكلمه.

مؤسس مجموعة
كڤالي العالمية لألزياء

روبرتو كاڤالي







األراضي السكنية )فلل(

األراضي السكنية التجارية )عمائر(

األراضي التجارية

األراضي السكنية )عمائر(

الوجهة المثالية
لالستثمار

شمس الرياض جيوفاني، مشروع متكامل يقع 
ضمن التوسع المستقبلي لمدينة الرياض.

تتضمن جيوفاني فرصًا استثماريَة واعدَة تشمل: 
أراضي تجارية وسكنية وفيالت مميزة.

مخطط شمس الرياض العام

شارع األمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن

ك خالد
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شركة سعودية مساهمة عامة –مقّرها الرياض– تتمتع بسجٍل 

حافٍل من االنجازات، إذ وفرت العديد من المشاريع العقارية 

 المتميزة في المملكة على مدى 25 عامًا. 

ُتقدم دار األركان منذ تأسيسها عام 1994 فرصًا عقاريًة متميزًة 

لُمالك المنازل والمستثمرين لتنمية ثرواتهم والمحافظة عليها 

لألجيال القادمة. ُتوفر مشاريع دار األركان للقاطنين فيها أسلوب 

حياة عصري يليق بتطلعاتهم، وتشهد على ذلك المجمعات 

السكنية والعقارات الراقية ومراكز التسوق التي طورتها، والتي 

ساهمت في تنمية القطاع العقاري في المملكة.

رأس مال قدره

10.8
مليار ريال سعودي

15,000
وحدة سكنية تــم تســليمها

500,000
متر مربع من المساحات التجارية 

أصول تبلغ

28
مليار ريال سعودي

دار األركان



المكتب الرئيسي

مراكز المبيعات

الرياض، المملكة العربية السعودية
12622 طريق مكة المكرمة،

حي الوزارات،
بجانب فندق الماريوت الرياض

800 123 3333
info@alarkan.com

الرياض، المملكة العربية السعودية
 القصر مول 12791،
السويدي العام،

حي السويدي

800 123 3333
info@alarkan.com

الرياض، المملكة العربية السعودية
مشروع “شمس الرياض”،

13913 طريق صلبوخ

800 123 3333
info@alarkan.com

جدة, المملكة العربية السعودية
مكتب رقم 83،

 الدور الثامن، برج المخمل
حي الخالدية، 23422

طريق األمير سعود الفيصل

800 123 3333
info@alarkan.com

سراييفو، البوسنة والهرسك
 UI فرا أنديال زفيزدوفيكا 1، 

D-طابق الميزانين
71000 سراييفو

info@alarkan.com

المدينة المنورة،
المملكة العربية السعودية

مشروع “نعيم الجوار”،
طريق األمير سلطان، الهجرة

800 123 3333
info@alarkan.com

دبي, اإلمارات العربية المتحدة
 أبراج كونراد دبي

مقابل المركز التجاري العالمي
شارع الشيخ زايد, ص.ب2523

+ 971 800 40404
info@alarkan.com






