
أزاليا..
حيث تحتضنكم

الســـعــــادة



بين الطبيعة والمجتمع.. 
هناك إلهام وطموح
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جهود كبيرة تلك التي بذلناها، واليوم نمضي قدمًا إلى األمام بدعم مستمر 
من حكومتنا الرشيدة لنحقق إنجازات متتالية تساهم في تطوير المزيد من 
البنى التحتية، والمزيد من المجمعات السكنية والتجارية، والمزيد أيضًا من 

الخدمات التي تثري أسلوب الحياة العصرية.

زورونا في منطقة البيلسان لتستمتعوا بالتنزه 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 مجمع األعمال.

مدينة الملك عبدالله االقتصادية 
القصة حتى اآلن 

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 بكامل 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 إلنشاء أحد أضخم 
الموانئ في المنطقة وتشاهدوا كبرى الشركات العالمية والتي تضم أكفأ 

العاملين الذين انضموا إلينا وانتقلت أسرهم للعيش في مدينتنا.

مطعم سيزنز شاطئ المروج أبراج الشاطئميناء الملك عبدالله فندق البيلسانمجمع األعمال

لكل مدينة حكاية وهذه حكايتنا.
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تعتبر أحياء الساحل ثمرة التطّورات المتنامية التي تشهدها مدينة الملك 
عبدالله االقتصادية، وقد تم تصميمها بدقة من قبل مخططين ومطورين 

على مستوى عالمي لتقديم أكبر مجموعة من حلول السكن التي تلبي أرقى 
المعايير الخاصة بالسكان في المستقبل.

إن التصاميم المثالية ألحياء الساحل تحقق استفادة كاملة بميزات شِيقة 
بحكم طبيعة مواقعها القريبة من ساحل البحر األحمر.

استمتع اليوم بمجاورة المياه الزرقاء النقية والرمال البيضاء الناصعة وانعم 
بأرقى الخدمات العالمية والمرافق المتطّورة ومجموعة المساكن الفخمة مع 
حلول ذكية للسكن واإلقامة تتيح لك أقصى درجات االستمتاع بتجربة حياة 

فريدة مع إطاللة على روعة البحر.

الحياة كما تتمناها

تتألف األحياء الساحلية من:

محّطة
التحميل

المنطقة
المحجوزة
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كلنا نطمح لحياة أفضل لعائلتنا، ونسعى 
جاهدين لتوفيرها. أزاليا حي يحقق 
طموحات العائلة في حياة الفخامة 

والرفاهية والخصوصية التامة. 

إقامتك في أزاليا ستوفر لعائلتك أرقى مستويات العيش المريح وفق أعلى 
مستويات العناية التي تالئم حياتك العصرية والتي تتطلع إليها عائلتك في 

بيئة تجمع بين الخدمات الراقية والطبيعة الخضراء الساحرة لتوفر لك ولعائلتك 
سهولة العيش الرغيد.

أعمال اإلنشاء شارفت على االنتهاء، ومن المتوقع حسب المخطط االنتهاء 
منها خالل الربع األول من عام 2020م.

أزاليا
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إن ما يمّيز حي أزاليا هو طبيعته الخاّلبة، حيث ترتبط مناطقه السكنية بشوارع 
مشجرة على الجانبين، وتنتهي بإطاللة ساحلية رائعة على البحر األحمر، وهذا 
ما يمنحك المكان المثالي لممارسة رياضة الركض أو المشي أو ركوب الدراجات 

أو أي رياضات أخرى في المناطق المخّصصة. لذلك، فإن أزاليا يمنحك أنت 
وعائلتك تجربة فريدة لحياة صحية بين أحضان الطبيعة.

أسلوب حياة صحي في الهواء الطلق

مستقبل صحي ألسرتك..
يشجع على ممارسة الرياضة في 

أحضان الطبيعة الخالبة.
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يعتبر أزاليا المكان المثالي لألسر التي تنشد السكن في مجتمع عصري يحقق 
الرفاهية ويحافظ على القيم األسرية وتقاليد مجتمعنا العريقة.

إن التصاميم الفريدة التي يتمتع بها أزاليا تحقق أعلى مستويات الرفاهية 
من خالل المساحات المفتوحة والمطاعم والمساجد ووسائل الترفيه والتي 

تبعد جميعها دقائق من حيث أنت، كذلك سيحظى أبناؤك باهتمام خاص 
في مسيرتهم التعليمية من خالل المدارس العالمية والمحلية المتواجدة في 

الحي.

المكان المثالي لنمو أسرتك.

مجتمع عصري بقيم عائلية
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يتمّيز الحي بموقعه االستراتيجي داخل مدينة الملك عبد الله االقتصادية حيث 
يقع على مقربة من منطقة البيلسان الترفيهية.

يتخّلل الحي حدائق ممتدة على شكل هالٍل بطول 1 كم تمنحه روعة طبيعية 
خالبة، ويضاف إلى ذلك المساحات المفتوحة والخدمات المميزة التي تغّطي 

مساحة واسعة من الحي.

الحدائق على شكل هالٍل تمتد لمسافة 1 كلم في قلب الحي

فرصتك اآلن.. لتحظى بأسلوب 
حياة تحتضنه السعادة.

المشروع 
بالكامل

فلل

منطقة تجارية

أراضي
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لقد اكتمل تصميم المدرسة وسيبدأ بناؤها في المستقبل 
القريب.

ستكون أول مدرسة يتم تطويرها في حي أزاليا، وهي تهدف إلى استقبال 
1250 طالبًا من الذكور واإلناث.

هذه المدرسة ستمثل صرحًا تعليميًا مميزًا يعمل على تعليم الطالب وتأهيلهم 
للدخول إلى الجامعات من خالل تقديم برامج وفق أرقى األساليب التعليمية 

العالمية العصرية، وبما يراعي القيم والثقافة الوطنية من أجل تحقيق تعليم 
متميز وعالي الجودة لألبناء والبنات.

كما ستتضمن المدرسة الحقًا عددًا من المختبرات المتطورة والمنشآت الرياضية 
والفنية المتكاملة والتي تضمن تطوير قدرات ومواهب الطالب على كافة 

المستويات.

المدرسة
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ال يزال قيد اإلنشاء وسيتم االنتهاء منه بحلول الربع الثاني 
من 2019م

تلعب األنشطة االجتماعية والترفيهية والرياضية دورًا هامًا في حياة 
المجتمعات، لذلك يوفر أزاليا مرافق رياضية تشمل مسابح خارجية للرجال 

والنساء واألطفال في الهواء الطلق ونادي صحي، باإلضافة إلى غرفة يوغا 
وغرفة متعددة األغراض تطل على المسبح الذي يوفر مساحة للجلوس 

والعديد من األلعاب. كما يمكن استخدام المركز من قبل المقيمين كملتقى 
اجتماعي، ولألنشطة االجتماعية، وإقامة االحتفاالت والمناسبات. لقد بدأت 

أعمال البناء وسيكون قيد التشغيل بحلول الربع الثاني من عام 2019م.

المركز االجتماعي
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مكان حالم لالستمتاع بروعة الطبيعة
تحاط الممرات بمساحات خضراء مورقة تبعث على الراحة والسكينة، باإلضافة 
إلى ممشى مريح ومناطق ألعاب هادئة وآمنة لألطفال، تعزز نمط الحياة الرائع 

في الهواء الطلق، وهو أسلوب العيش الحالم الذي يعد به حي أزاليا ساكنيه.

الممرات
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نظرة تفصيلية على الفلل
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للمزيد من المعلومات 
هاتف: 10 800 11 800

@kaec_saudi
kaec.saudi

* جميع أبعاد الغرف هي بالمتر، و يتم قياسها وفق هيكل البناء مع 
استبعاد تشتطيبات الجدران

 
* جميع المواد واألبعاد والرسومات والمرافق الترفيهية قد تمت بشكل تقريبي

 
* الرسومات مشابهة للرسومات الهندسية ويوجد اختالف بسيط في المساحات والمقاييس 

 
* جميع التشطيبات واألثاث وخزائن غرف النوم والمطابخ واألجهزة الكهربائية هي لغرض التوضيح 

والعرض فقط 

* مخططات األسطح المعروضة في الكتيب تمثل الطراز اإليطالي, حيث أن مخططات األسطح للطراز 
العربي والطراز الحديث تختلف بشكل بسيط

* يحتفظ المطّور بحق إجراء تغييرات على المخطط الرئيسي وأي مميزات, مواد, أبعاد, رسومات
ومرافق ترفيهية  دون إعالن مسبق

*لاليضاح:


