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لعائلة تنبض بالحياة



لكل مدينة حكاية وهذه حكايتنا، جهود كبيرة تلك التي بذلناها في السنوات العشر 
الماضية، واليوم نمضي قدمًا إلى األمام بدعم مستمر من حكومتنا الرشيدة 

لنحّقق إنجازات متتالية تساهم في تطوير المزيد من البنى التحتية، والمزيد من 
المجّمعات السكنية والتجارية، والمزيد أيضًا من الخدمات التي تثري أسلوب الحياة 

العصرية.

زورونا في منطقة البيلسان لتستمتعوا بالتنّزة على ممشى البحر األحمر بجانب 
الشواطئ الجديدة من جهة والمساحات الخضراء من جهة. شاهدوا األبراج السكنية 

المطلة على البحر األحمر واألبراج المطلة على المارينا والتي امتألت بعائالت وأفراد 
اختاروا البيلسان مقرًا لهم بالقرب من مقر أعمالهم في مجّمع األعمال. زورونا في 
مدرسة أكاديمية العالم في منطقة المروج بمرافقها المتكاملة والتي تديرها شركة 

جيمز ) GEMS ( العالمية حيث يدرس أبناؤنا وحيث يمكنكم االطالع على عيادتنا 
الطبية بكل فريقها الطبي تحت إدارة مستشفى الدكتور سليمان فقيه. زورونا لتقفوا 
على شبكة الطرق التي تربطنا بالمملكة والسكة الحديدية التي ستختصر زمن رحلتنا 

إلى جدة ألقل من نصف ساعة وإلى الحرمين الشريفين المكي والمدني بأقل من 
ساعة واحدة.

زورونا لتشاهدوا سرعة وتيرة العمل في المرحلة األولى من إنشاء أحد أضخم 
الموانئ في المنطقة والذي بدأ العمل فيه وتشاهدوا كبرى الشركات العالمية والتي 

انضم إلينا أكفأ العاملين بها مثل عبداللطيف جميل، المراعي، مارس، توتال وفايزر.

زورونا لتشاهدوا

مدينة الملك عبدالله االقتصادية
القصة حتى اآلن

شاطئ المروج أبراج الشاطىءميناء الملك عبدالله فندق البيلسانمجمع األعمال
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المسافة بين مدينة الملك عبدالله االقتصادية والمدن المجاورة

55 دقيقة

55 دقيقة

25 دقيقة

المدينة

مكة
جدة

مدينة الملك
عبدالله االقتصادية

رابغ

جامعة الملك
عبد الله للعلوم

والتكنولوجيا
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تعتبر المناطق الساحلية ثمرة التطّورات المتنامية التي يشهدها داخل مدينة الملك 
عبدالله االقتصادية، وقد تم تصميمها بدقة من قبل مخططين ومهندسين على 

مستوى عالمي لتقديم أكبر مجموعة من الحلول السكنية لتلبية أرقى المعايير 
الخاصة بالسكان في المستقبل.

المناطق الساحلية
الحياة كما تتمناها

بالحياة تنبض  لعائلة  المشرق بداية مشرقة المستقبل  حيث 
ألسرتك

العيش، العمل والمرح
إعادة تعريف معنى الحياةفي مكان واحد

األحياء الساحلية
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إن التصاميم المثالية للمناطق الساحلية تحّقق 
االستفادة الكاملة من كل مّيزات مكانها الطبيعي على 

البحر األحمر.

أنت اليوم بين المياه الزرقاء النقية والرمال البيضاء 
الناصعة تستمتع بأرقى الخدمات العالمية والمرافق 

المتطّورة ومجموعة المساكن الفخمة مع حلول ذكية 
للسكن واإلقامة تتيح لك أقصى درجات االستمتاع 

بتجربة حياة فريدة تطل على روعة البحر. الواجهة البحرية للبيلسان 

أبراج شاطىء البيلسانڤلل شاطئ المروج

ڤلل األوشيانا

محّطة
التحميل

المنطقة
المحجوزة
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الحياة في مدينة الملك عبدالله االقتصادية
نعمل دائمًا من أجل إيجاد البيئة المالئمة للحياة والعمل داخل مدينتنا. ُشّيدت 
مدينة الملك عبدالله االقتصادية بسواعد أبنائنا ومهاراتهم باإلضافة إلى البيئة 

المتميزة الصديقة والداعمة للمشاريع التجارية. تتمّيز مدينتنا بكونها مدينة آمنة 
ومبتكرة وطموحة مما يؤهلها لكي تكون مكانًا رحبًا ومالئمًا لحياتك وعملك.
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الترفيه
تقّدم مدينة الملك عبدالله االقتصادية شيئًا مميزًا 
لكل شخص، بدءًا من الخط الساحلي المطل على 

الطبيعة الرائعة والحدائق الخضراء المزهرة وممرات 
السير العامة ووصواًل إلى ضجيج المدن وأجواء البهجة 

بالمطاعم والفنادق ومرافق المتعة والترفيه.

الخدمات الممّيزة
توّفر “سيلكت” خدمات المرافق في مدينة الملك 

عبدالله االقتصادية، حيث تتوّلى خدمة اإلدارة الكاملة 
لضمان تلبية احتياجات الشركات والسكان.

األمن والسالمة
توّفر الخدمات األمنية في مدينة الملك عبدالله 

االقتصادية الحماية والسالمة للسكان والعاملين 
بالمدينة على مدار الساعة بفضل تواجد الفرق الُمدّربة 

تدريبًا كاماًل في أماكن عملها، يمكننا وبكل ثقة أن 
نوّفر لكم السالمة واألمان داخل المدينة.

التعليم
يعد التعليم بمثابة حجر األساس لمستقبل مدينة 
الملك عبدالله االقتصادية، بدءًا بأكاديمية العالم 

ومرورًا إلى األحياء حيث يضم كل حي مدرسة خاصة به 
من أجل تعليم األطفال وفقًا ألفضل المعايير ومناهج 

التعليم الدولية.

الخدمات الصحية
يتمتع المقيمون والعاملون بمدينة الملك عبدالله 

االقتصادية بإمكانية الوصول وعلى مدار الساعة إلى 
المرافق الخاصة بالرعاية الصحية والمرافق الطبية 

والمستلزمات الصيدلية والدوائية المتكاملة، باإلضافة 
لدعم خدمة السيارات الطبية وسيارات اإلسعاف.

حيث تتوّفر ...
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أيًا كانت الطريقة التي وقع عليها اختيارك لتجعل منزلك مميزًا وفريدًا، نؤّكد لك أنك 
ستستمتع بمزايا مجتمع رائعة ترتبط جميعها من خالل شبكة ممرات مخّصصة 

للسير أو قيادة الدراجات، ستجد هنا األمان والمساحات الواسعة.
بإمكانك االنتقال للعيش في الواحة اآلن.

الواحة هي مجموعة من العقارات العائلية العصرية الحائزة على جائزة أفضل حي 
سكني في السعودية حيث يمكنك اآلن البدء في تأسيس بيت عائلتك. تتيح لك 

الواحة فرصة اختيار نوع منزلك الذي ترغب به من بين أنظمة الشقق والڤلل، كما 
يمكنك االختيار من بين تشكيلة من المساحات واألنماط، وتشمل النمط اإلسباني 

والمغربي واإليطالي والعربي، باإلضافة إلى إمكانية اختيار عدد غرف النوم حسب 
احتياجات عائلتك.

الواحة
بيتك.. حيث رفاهية عائلتك.  
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وضعت الخطة الرئيسية لحي الواحة الحائز على الجوائز مخططًا لحياة مريحة 
ومالئمة، وتضمن خطة تصميم الواحة أن عائلتك كلها ستشعر بأنها تنتمي إلى هذا 

الحي فور وصولها.

يتكون حي الواحة من عدد من القرى المنتشرة وتتصل ببعضها من خالل شبكة 
من الوديان وممرات السير والطرق، تضم كل قرية خيارات متنّوعة للسكن وتوّفر 

مجموعة من المحالت والمطاعم إضافة إلى المساجد والمدارس والعيادات الصحية 
والتي ترتبط ببعضها جميعًا من خالل ممرات للسير على مسافات مالئمة.        

بركة السباحة في مركز الحي ومركز الحي

الرعاية ووسائل الراحة
       في متناول يديك
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مهما كان نوع المسكن الذي تبحث عنه أنت وعائلتك، تأّكد 
أن الواحة أولت العناية الالزمة لتشعرك أنك في منزلك.

منازلحديقة عامة
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الواحة سبرينجز
تم الطرح األولي للواحة سبرينجز مع نهاية عام 2018م، وتتضّمن هذه المرحلة أكثر 

من 374 منزاًل بتصميم معماري فاخر يتنّوع بين التصميم اإلسالمي التقليدي 
واإليطالي والمغربي واإلسباني، حتى يتسّنى لك اختيار النمط

الذي يالئمك.

لعائلة تنبض بالحياة12 الواحة سبرينجز 



استديو
غرفة نوم واحدة

غرفتين نوم
منزل مزدوج - نموذج أ

منزل مزدوج - نموذج ب

الواحة سبرينجز - المخطط الرئيسي
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الواحة سبرينجز جزء من المرحلة األولى وتبلغ مساحتها 210,000 متر مربع. والتي 
تتضمن 374 وحدة، ما بين شقق ومنازل مزدوجة. 

الحلول السكنية

منازل مزدوجة شقق
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طراز إيطالي

لعائلة تنبض بالحياة16 الواحة سبرينجز 



تتنّوع الشقق في حي الواحة ما بين االستديوهات السكنية والوحدات السكنية التي 
تتكون من غرفة أو غرفتي نوم، وتتميز بالتصميم المعماري اإليطالي أو اإلسباني، 

حيث يتكّون كل مبنى من ثالثة طوابق.

حمامطراز إسبانيطراز إيطالي

مطبخ غرف نوم  غرف معيشة 

الحلول السكنية
   شقق

غرف نوم 

1-2
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طراز مغربي
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تعد منازلنا المزدوجة مثالية للعائالت الكبيرة حيث تضم 3 أو 4 غرف نوم، وتتميز 
بتصميمات معمارية متنّوعة بين النمط اإليطالي واإلسباني والمغربي والعربي، 

يضم كل مبنى وحدتين سكنّيتين.

3-4

الحلول السكنية
   المنازل المزدوجة

غرف نوم 

طراز إيطاليطراز عربيطراز مغربي

حّمامغرف نوم غرفة طعام
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الواحة سبرينجز

http://alwaha.kaec.net   T: 800 11 800 10   لالّطالع أكثر

@KAEC_Saudi KAEC.SaudiKAEC_SAUDI

لعائلة تنبض بالحياة





يحتفظ المطّور بحق تغيير المعلومات الواردة في هذا الكتيب دون إشعار مسبق


