






یلع مبنیة  برؤیة  نجاحها  قصة  السعودیة  العربیة  اململکة   بدأت 
رؤیة للمستقبل،  الحاضر  رؤیة  الفریدة،  وقدراته  الوطن  هذا  قوة   مکامن 
 2030 التی حققت خالل أول خمسة أعوام نتائج ملموسة ألّمة طموحة

أکثر إشراقًا .تبني مستقبًال 

قطاعًا العقاري  التطویر  یظهر  السعودیة  يف  االقتصادي  التسارع   مع 
نظرًا املقبلة،  الفترة  خالل  کبیرًا  تنامیًا  یحقق  أن  یتوقع   واعدًا، 
التي تعمل الضخمة  إلی املشروعات  إضافة  التحتیة،  البنیة   ملشروعات 
والقدیة، األحمر  البحر  مشروعات  يف  واملتمثلة  اململکة،   علیها 
یلع اإلسکان  وزارة  تعمل  الذي  الوقت  يف  نیوم،  الضخمة   واملدینة 

.تطویر مشروعات إسکانیة کبیرة، متوزعة یلع مناطق البالد

الدراسات إجراء  من  التنمیة،  يف  الزاویة  حجر  العقاري  التطویر   ویشکل 
واستخدامها لألرض  املضافة  القیمة  وتحقیق  التصامیم  بناء   إلی 
التطویر یجعل  ما  وهو  الناجح،  املردود  یحقق  الذي  األمثل   االستخدام 
السیاحة األخرى کقطاع  للقطاعات  املساندة  األشکال  أهم  أحد   العقاري 
 والصحة واالستثمار والقطاع املالي، ما یتطلب وجود شرکات ومؤسسات

.قادرة یلع التکیف مع متطلبات املرحلة املقبلة



املدینــة قلــب  فــي  املشــروع   یقــع 
إلــی ومنــه  إلیه  الوصــول  بســهولة   ویمتــاز 
حیــاة توفیــر  إلــی  ویهــدف  أخـرى،   أماکن 
ینعـم حیـث  واالســترخاء  النشــاط   یملؤهــا 
أحــدث مــن  بمجموعــة  والــزوار   املقیمـون 
الخیــارات وتنــوع  والخدمــات،   املرافــق 
والثقافــة والتســوق  واالســتجمام   والترفیــه 

واحــد مــکان  فــي 

إندیجو فیال
سحر املکـان







اآلخرون، صممت مجموعة یعیشه  الذي  الزحام   وسط 
 إندیجو فیال لتعکس رؤیتنا لحیاة املدینة بشکل غیر
واملداخل الرحبة  الخارجیة  املساحات  حیث   اعتیادي، 
بأشعة واالستمتاع  املمیزة  واالطاللة   املتعددة 

الشمس یلع مدار الیوم

 ال یتعلق األمر فقط باملوقع أو التصمیم، بل باالهتمام
حیاة أسلوب  إلی  اإلقامة  تحّول  التي  التفاصیل   بأدق 

العالیة والهّمة  بالحیویة  مفّعم 

إندیجو فیال



GENX CENTER

ترکي سکویر

أسواق التمیمي

طریق ترکي األول 

طریق األمیر سلطان 

شارع التخصصي

مستشفی التخصصي

شارع التحلیة

جامعة امللك سعود

حي السفارات

طریق مکة

بنوراما مول



��جامعة امللك سعود دقائق

�دقائق

��دقائق

التخصصي فیصل  امللك  مستشفی 

جامع امللك خالد

بانوراما مول

مطاعم مجمعات 

ترکي سکویر

��دقائق

��دقائق

�دقائق



مبسـط، طابـع  ضمـن  التصمیـم  هـذا   ابتکرنـا 
فـي غایـة  ومزایـا  واضحـة  تفاصیـل   مـع 
یبعـث دافئـًا  شـعوًرا  منزلـك  لنمنـح   األناقـة، 
غیرها عن  الفلل  هذه  ومیزة  الطمأنینـة   علـی 
ما یضفي امتالکها ملدخلین یلع شارعین   هو 

الفیال الحرکة داخل  خصوصیة 

إندیجو فیال
وجـهـــــان
لعملة واحدة





العــام املوقع 
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| الدور األرضي | فیال الزاویة
GROUND FLOOR | CORNER UNIT |



| الدور األول | فیال الزاویة
FIRST FLOOR | CORNER UNIT |



| الدور العلوي | فیال الزاویة
SECOND FLOOR | CORNER UNIT |
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| الدور األرضي | الفیال الداخلیة
GROUND FLOOR | INNER UNIT |



| الدور العلوي | الفیال الداخلیة
SECOND FLOOR | INNER UNIT |



| الدور العلوي | الفیال الداخلیة
SECOND FLOOR | INNER UNIT |



مستشعر حرارةإضاءة ذکیة

نظام تحکم ذکي دخول ذکي

محطة شحن
للسیارات الکهربائیة

کامیرات مراقبة

مکیفات مخفیةحساس جو

إنـــدیجــــو
الذکیة الفیال 

شرکاء نجاحنا
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