
alshurooq.kaec.net

حي الشروق: تطورات المشروع

1   مارس 2017 - 31 ديسمبر 2017  

إختر جارك واربح!
فرصة للحصول على ١٪ من قيمة شراء الوحدة السكنية

عن طريق عميل قمت بترشيحه

 referral.kaec.net

alshurooq.kaec.net

100%

صور المشروع

حي الشروق

N

تطورات المشروع - نظرة عامة للبناء

المرحلة ١

100%100%100%100%100%
التشجيرأعمال الطرقأعمال التشطيبالبنى التحتيةأعمال التسوية

آخر أخبار المدينة

عمر خيرت يسحر ليل 
KAEC بروائعه ويقول: 
هذه الليلة ال تشبه أي 

ليلة 

 مدينة الملك عبدالله
 االقتصادية توقع عقدًا
 بقيمة 48,6 مليون ريال

 الستكمال المرحلة الثالثة
 من أكاديمية العالم

 سمو أمير مكة يفتتح
 ويعلن عن عشرة
 مشاريع سياحية

 بالمدينة االقتصادية
 ويدشن الدورة الثالثة...

 مدينة الملك عبدالله
 االقتصادية وجامعة دار

 الحكمة تطلقان جائزة
 ”راعية“ لتكريم المرأة
السعودية المسؤولة

 ميناء الملك عبدالله ضمن
 أكبر 100 ميناء حاويات

في العالم

حي الشروقمنطقة  

رسالة
 المدير التنفيذي

للتطوير السكني لشركة

إعمار المدينة االقتصادية 

تشارلز بيل

وعد يتحقق أو بداية جديدة تنطلق!

 2017 شهدت استمرار تطوير حي الشروق و تسليم العقارات المطلوبة  بأسعار معقولة في 
مدينة الملك عبدالله االقتصادية. في حين أن عام  2016بشرنا بانتهاء أعمال بناء المناطق 
الثالث األولى، فقد شهد عام  2017االنتهاء من المناطق المتبقية وتسليم مجتمع يضم 

حوالي 1440 شقة في 98 مبنى.

.

كجزء من األحياء الساحلية في مدينة الملك عبد الله االقتصادية يواصل حي الشروق الوفاء 
بوعده كحي متكامل وحديث يوفر إقامة عصرية ومريحة بأسعار معقولة للعائالت الشابة 

واألفراد. عام  2017يشهد استمرار حي الشروق بوفاء وعده الذي قطعه مبكرا للعديد من 
األسر واألفراد الفخورين باختيارهم الشروق كوجهه سكنية 

وتشمل بعض المراحل الرئيسية للحي منذ منتصف عام 2016 ما يلي:

البناء:
تم االنتهاء من أعمال البناء رسميًا مع إصدار تصريح اإلشغال في يونيو للمرحلة السادسة  والتي ضمت تسليم 
حوالي  98مبنى، تحتوي على 1440 شقة متكاملة البنية التحتية مرتبطة بها باإلضافة إلى المساحات الخضراء 

الممتدة.
عمليات التسليم:

حتى اآلن تم بيع أكثر من 850 منزال في حي الشروق وحوالي320  وحدة تم تسليمها جميعًا إلى عمالئنا. 
ويزداد هذا العددأسبوعيًا مع استمرار  شركة إعمار المدينة االقتصادية في جدولة تسليم الملكية للوحدات 

التي سيتم إنجازها بحلول نهاية عام2017.

أعمال الحي:
تم تسليم أكثر من 50,000 متر مربع من المسطحات الخضراء و الحدائق  والمساحات المشتركة الرابطة بين 

اجزاء و مراحل الحي. منذ أغسطس  2016 تتوفر في حي الشروق الحافالت المدرسية وخدمة الحافالت 
العامة التي تربط السكان بالمرافق والمحالت التجارية والخدمات في جميع أنحاء مدينة الملك عبد الله 

االقتصادية.
وتقديرًا للسكان الجدد ، سيتم توفير مسجد مؤقت في مركز الحي. أما المسجد الدائم ومركز الحي والمحالت 

التجارية فهي في طور مرحلة التصميم، و سيتم تسليمها خالل العام 2018.

إدارة المرافق و عمليات المدينة:
يتمتع حي الشروق بخدمات متكاملة إلدارة المجتمع، وهي تتمثل بخدمات إدارة وتشغيل للمرافق، يستمتع 

السكان بمجموعة شاملة من الخدمات بدءًا من صيانة المباني والصيانة الدائمة لجميع المناطق المشتركة 
والمساحات الممتدة و إدارة النفايات باإلضافة إلى االتصاالت وخدمات النقل. 

االتصاالت:
بدأ تركيب حلول SMARTV على امتداد حي الشروق خالل عام 2017 في كافة الشقق و التي االن لديها 

إمكانية الوصول إلى خدمات األقمار الصناعية عبر العالم. وسيتم االنتهاء من هذه األعمال خالل الربع الثالث من 
عام 2017،وسوف يستكمل توصيل خدمة  األلياف البصرية (FTTH) إلى المنازل، ويجري الربط حاليًا في كافة 

أنحاء الحي.

تطورات مستقبلية:
شهد عام2017  أيضًا تركيز فريق  شركة إعمار المدينة االقتصادية علی المرحلة الثانية من التصميم وعلى 

تقديم تجربة مجتمعية متطورة تشمل تحسين مواقف السيارات، ومحالت التجزئة والمرافق األساسية للمجتمع 
باإلضافة إلى توفير أول مدرسة حكومية في مدينة الملك عبد الله االقتصادية.

 مدينة الملك عبد الله
 االقتصادية تطلق برنامج

 ”دعم الشركات والمؤسسات
 الوطنية

مدينة الملك عبدالله
االقتصادية تبدأ تسليم 
قطع األراضي بالمرحلة 

الخامسة في حي 
التالة جاردنز قبل الموعد 

المقرربـ 6 أشهر 
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