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هنا مستقبل 



مشاريع الشركة



 إحدى أكبر الشركات العقارية الرائدة والمتميزة في مجال اإلعمار والتطوير العقاري
 في فلسطين، تأسست شركة  النبالي والفارس للعقارات في عام 1999، ودأبت منذ

 تأسيسها على ترك بصمتها المميزة في المشهد العقاري من أجل توفير المشاريع
 العقارية السكنية والتجارية المالئمة للمواطن من خالل اختيار المواقع والخامات

والتقنيات اإلنشائية المتميزة لتحقيق أفضل مستويات الراحة والجودة في الخدمات

 وقد لعبت  الشركة دورا هامًا في تطوير مجموعة كبيرة من المشاريع اإلعمارية في
  فلسطين حيث تمتلك الشركة في جعبتها نخبة من األبراج التجارية المميزة والمشاريع

 السكنية التي تعكس الطابع المعماري السائد بل وتتفوق عليه، ضمن أرقى مناطق
 في رام الله وبيت جاال وأريحا، مما يجعل الشركة محط إعجاب وتقدير نتيجة مشاريعها

األيقونية الموّزعة في مناطق مختلفة

 وتسعى شركة النبالي والفارس للعقارات إلى المساهمة في تمكين االقتصاد الوطني
 الفلسطيني، وتوفير حياة آمنة ومريحة للمواطنين، وتهتم بإنجاح تجربة الشراء وضمان
 رضى عمالئها من خالل تقديم خدمات ما بعد الشراء عن طريق وحدة الجودة والعناية

بالزبائن

  يرأس مجلس إدارة الشركة السيد ضرغام النبالي، ويرأس اإلدارة التنفيذية للشركة 
 المهندس خالد فارس، وقد جمعت الشركة اسمي العائلتين في تسميتها )النبالي
 والفارس للعقارات(، وتضم "مجموعة النبالي والفارس اإلستثمارية" استثمارات

متنوعة داخل الوطن وخارجه

 www.nabalifares.ps من نحن
info@nabalifares.ps



محطة الهدى للمحروقات

شارع الطيرة الرئيسي

مدرسة زياد ابو عين
شرطة الحراسات

موقع المشروع



عن المشروع
 يتمتع مشروع ريحانة الطيرة بعدة ميزات

 إذ يقع في منطقة حيوية وقريبة من
 مركز مدينة رام الله، ويتضمن عدد

 من الشقق العصرية واالستوديوهات
 الصغيرة بتصاميم نموذجية مع إطاللة
 خالبة، ويوفر المشروع مرافق ووسائل

  راحة عالية المستوى، منها حدائق
ومنطقة لعب لألطفال

 يقع مشروع ريحانة الطيرة في منطقة
 حيوية وهي منطقة الطيرة ، بإطاللة
مميزة ، في حي سكني راقي ومميز
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المساحات تحسب بالمساحة الكلية





جودة المشروع

 التصاميم الداخلية لشقق 
 مشروع ريحانة الطيرة هي خير

 مثال على كمالية التصميم الذي
 يلبي احتياجات عائلتك، فهذه

 الوحدات السكنية تتمتع بلمسات
 أنيقة تضفي شعورًا مميزًا بالراحة

 مساحات الشقق تترواح بين
 161م مربع وحتى 195 م مربع

 وتبلغ مساحة االستديوهات 61م
 مربع





  

سكني النوع: 
الطيرة   - هللا  رام  الموقع: 

سكني النوع: 
الطيرة   - هللا  رام  الموقع: 

والفارس /النبالي  والفارس المطل  /النبالي  الطيرة  قيد التنفيذ ريحانة 
20212022

قيد التنفيذ

 يقع المشروع في منطقة الطيرة شارع بكين، بموقع جغرافي
 مميز في الجانب الغربي لمدينة رام الله, حيث تفصلك دقائق

 قليلة عن المرافق التعليمية والثقافية، مثل مدرسة المستقبل
 ومدرسة سان جورج ودوارنيسلون مانديال ودوار شقيرة مساحة

 يحتوي المشروع على 16 شقة سكنية، بتشطيبات أنيقة،
وديكورات عصرية

يقع المشروع في منطقة مطلة في حي الطيرة، في مدينة رام الله

 ويضم المشروع ثالث بنايات  مستقلة عن بعضها
وتحتوي على عدة نماذج من الشقق السكنية واالستوديوهات

  
يتميز المشروع بوجود ساحات وسطية وحدائق مميزة




