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بــنـــي
فيال ديالك
علـــــى ذوقـــــــــك



الجـــــودة واالبــــتـــــــــكار

تــم تطويــر مشــروع Les Parcelles d’Anfa الســكين مــن قبــل مجموعــة Anfa Realties ذات الشــهرة الواســعة والســمعة الجيــدة الــي تحظــى بهــا 
بفضــل مشــاريعها العقاريــة الكــرى.

تقــوم Anfa Realties المتخصصــة يف اإلنعــاش العقــاري بتطويــر مجموعــة واســعة مــن العقــارات الراقيــة ذات الجــودة العاليــة، الــي تــراوح مــن بيــن 
المشــاريع الســكنية المتكاملــة ومراكــز التســوق والمكاتــب، دون نســيان التجهــزات المرتبطــة بالتعليــم والمعــدات المختلفــة األخــرى. 

تعتمــد Anfa Realties منــذ ســنة 2006 عــى مقاربــة اســتباقية تــريم مــن خاللهــا إىل مواكبــة االتجاهــات الجديــدة الــي يشــهدها عالــم العقــار، 
وتعمــل عــى تلبيــة االحتياجــات الجديــدة لمختلــف زبنائهــا، وذلــك الزتامــا منهــا بالقيــم الــي تؤمــن بهــا منــذ اليــوم األول، والمتمثلــة يف احــرام الزبــون 

وضمــان الجــودة وتحقيــق االبتــكار، وهــو مــا جعلهــا اليــوم فاعــال رئيســيا يف قطــاع تطويــر العقــار المغــريب.
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البيضــاء  الــدار  مدينــة  نواحــي  بوعــزة،  دار  منطقــة  أصبحــت 
المنطقــة الُمناســبة للعائــالت واألفــراد الباحثيــن عــن إطــار 

واالســرخاء. الســكينة  تســوده  جــو  يف  للعيــش  مثــايل 
المدينــة،  وضوضــاء  ضجيــج  عــن  بعيــدا  العيــش  أردتــم  إذا 
االختيــار بيــن أيديكــم اليــوم، وســنكون ســعداء باســتقبالكم 
بالهــدوء والراحــة، حيــث  ينبــض  والرحيــب بكــم يف فضــاء 
الرفيهيــة  األنشــطة  مــن  بالعديــد  االســتمتاع  يمكنكــم 
بســالم  اليوميــة  طاقتكــم  وتجديــد  حيويتكــم  الســرجاع 

طمأنينــة. وبــكل 

يتكــون المشــروع مــن قطــع أرضيــة للفيــالت طبــاق أرضــي+ 
طابــق واحــد، تــراوح مســاحاتها مــا بيــن 400 مــر مربــع و460 

مــر مربــع.

المحيط
األطليس

دار
بــــوعـــزة
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اتجاه الدار البيضاء <

LES PARCELLES
D’ANFA

يصل مجموع القطع
39قطعةاألرضية الخاصة بالفيالت إىل 

طريق أزّمور

N



مــوقـــع مــمـــيـــز
دار بــــــوعـــــــزة



سكن ُمصمم وفق 
احتياجات كل زبون 

دار بــــــوعـــــــزة
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يســمح لكــم مشــروع » Les Parcelles d’Anfa « ببنــاء وتطويــر ســكن أحالمكــم وفــق مــا يتماشــى مــع اختياراتكــم ورغباتكــم، 
واالســتمتاع يف الوقــت نفســه بجمــال البيئــة الممــزة المحيطــة بالمشــروع.

منذ اليوم، يمكنكم بناء وتطوير سكنكم 
كما تريدون عن طريق اختيار:

موقع القطعة

المسـاحة المـالئمـة
تجهيــزات من اختـــيــاركم

تصميــم داخلـــي عى ذوقـــكم
تكلفـــة تتمـــاشى مع مزانيتـــكــم
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نؤمــن أن ُكل زبــون هــو ممــز واســتثنايئ، لذلــك، نلــزتم بتقديــم مواكبــة تحمــل طابعــا شــخصيا عــى حســب ُكل فــرد، بهــدف 
ضمــان نتيجــة تتناســب مــع مســتوى توقعاتكــم. مشــروعنا قريــب مــن مختلــف المرافــق والخدمــات، ويمكنكــم االســتمتاع 

بتجربــة ذات اســتخدام ســهل بشــكل يــويم مــع مختلــف أفــراد عائالتكــم.

ضمان سهولة
االستخدام بشكل يويم

مخطط الموقع
مجموعة  الفيالت



من أجل أفراد عائلتكم

ضمان سهولة
االستخدام بشكل يويم

 مطاعم
ومقاهي

مسجد سوق ممتاز أبناك  التسوق داخل
المراكز التجارية

مدارس شواطئ



وســــط بــيــئــــة
هــــادئــــــــة

بإمكانكــم العيــش يف بيئــة هادئــة واالســتمتاع بمفهومكــم 
الخــاص للســعادة مــن خــالل تطويــر فيــالت تــراوح مســاحتها 

مــا بيــن 390 مــر مربــع و 450 مــر مربــع.
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طابق تحت أرضي 

طابق أرضي 

طابق أول 

140*مر مربع 
 

140*مر مربع 

120*مر مربع 
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وســــط بــيــئــــة
هــــادئــــــــة

فكــــرة حـــول السعــــادة 



ANFA REALTIES


