مشروع أعالي

جدة

قيمة تزداد بمرور الزمن

شــركة دار البيــان للتطويــر العقــاري هــي المطــور العقــاري للمشــروع ذات
خبــرات عريقــة علــى مــدار ثالثــون عامــ ًا مــن اإلبــداع و التميــز فــى مجــال
التطويــر العقــاري حيــث تمتلــك الشــركة منظومــة عمــل متكاملــة علــى أعلــى
درجــات الكفــاءة ،و فــى إطــار مــن الجديــة و اإللتــزام و اإلصــرار علــى تحقيــق
الســبق فــى مجــال التطويــر العقــاري و تحقيــق أعلــى معــدالت األداء و
اإللتــزام بالمواصفــات القياســية فــى التصميمــات المعماريــة و اإلنشــائية
كذلــك حرفيــة األداء المهنــي.
وقــد قامــت الشــركة بتنفيــذ العديــد مــن المشــاريع الســكنية والتجاريــة
والمكتبيــة والفندقيــة ،وقــد حققــت الرضــا الكامــل لعمالئنــا فكانــوا خيــر مــن
يشــهد للشــركة بالريــادة و المصداقيــة لمــا وجــدوه مــن اإلتقــان و اإللتــزام
والمرونــة فــى التعامــل لتحقيــق أحالمهــم إلــى واقــع ملمــوس.

شركــــــاء النجـــــــاح
حصل مشروع أعالي جدة على موافقة وزارة اإلسكان حسب خطاب الترسية رقم (  ) ٣٩ - ٤٧٣تاريخ ( )١٤٣٩/٢/١٩هـ
وتنص االتفاقية على تسويق الوحدات السكنية على مستحقي الدعم السكني وكذلك الحاصل على موافقة قرض
من صندوق التنمية العقاري وذلك بهدف تمكين المواطنين من تملك المسكن المناسب.

هي حملة مقدمة من وزارة اإلسكان وصندوق التنمية العقارية لتخصيص  280ألف منتج سكني في
جميــع أنحــاء المملكــة والمنتجــات هــي كالتالــي :تخصيــص  120ألــف وحــدة ســكنية جاهــزة وتحــت اإلنشــاء،
وتوزيــع  75ألــف أرض ســكنية.

حصــل مشــروع أعالــي جــدة علــى رخصــة البيــع علــى الخارطــة مــن لجنــة البيــع علــى الخارطــة «وافــي » ،بعــد
إســتيفاء جميــع المتطلبــات التــي تضمــن تنفيــذ المشــروع علــى أرض وزارة اإلســكان وفــق المعاييــر الهندســية
والمحاســبية ومواصفــات كــود البنــاء الســعودي.

مــداد تجربــة ممتــدة ألكثــر مــن ثالثــون عامــا فــي مجــال االستشــارات الهندســية بمنطقــة الشــرق األوســط
وأفريقيــا وبتاريــخ حافــل مــن المشــروعات الناجحــة ،تفتخــر شــركة مــداد بإصرارهــا الدائــم علــى تلبيــة متطلبــات
العميــل للوصــول ألفضــل تصميــم.
هدفنا االول هو المشاركة االيجابية في تنمية المجتمع تنمية مستدامة التي تلبي احتياجات
الحاضر دون المساس بقدرة األجيال المقبلة على تلبية احتياجاتها الخاصة.

أعالي
لسكنى المعالي
أعالــي جــدة مشــروع ســكني ينــر أرض عــروس البحــر األحمــر ليجعــل
لــك خصوصيــة الســكن وفخامــة المــكان وتميــز الموقــع ،حقائــق
ملموســة علــى أرض جــدة.
إن شــركة دار البيــان للتطويــ�ر العقــاري هــي أحــد أهــم الشــركاء
لــوزارة اإلســكان ضمــن برنامــج ســكني الــذي يهــدف لتوطــن قطــاع
الســكن بمــا يحقــق رؤيــة  2030ويســهم فــي تنفيــذ أهــداف وزارة
اإلســكان فــي توفــر ســكن مالئــم بأســعار مناســبة للمســتحقن.

الموقع العام

الطريق الدائري

طريق

يبعــد المشــروع عــن العاصمــة المقدســة
 50كليــو متــر.

ا
ألمير ماجد

يبعــد المشــروع عــن مطــار جــدة الدولــي
 25كيلــو متــر.
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المســافة بــن موقــع مشــروع أعالــي جــدة
والمعالــم الرئيســية بالمدينــة.

يبعــد المشــروع عــن جامعــة الملــك عبــد
العزيــز  8كيلــو متــر.
يبعــد المشــروع عــن مينــاء جــدة البحــري 10
كيلــو متــر.
يبعــد المشــروع عــن وســط المدينــة 10
كيلــو متــر.
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مطار جدة الدولي

جامعة الملك عبد العزيز

ميناء جدة البحري
وسط المدينة
الى المسجد الحرام

كرمة

المخطط العام للمشــروع

عمارة سكنية | نموذج
الدور األرضي:
مكــون مــن (  ) 3شــقق بالــدور،
بمســاحات تتــراوح مابيــن 127م2
إلــى 194م2
الدور األول:
مكــون مــن (  ) 4شــقق بالــدور،
بمســاحات تتراوح مابين 128م2
إلــى 130م2
األدوار المتكــررة مــن الــدور
الثانــي إلــى الــدور الســابع
(فيــات دوبلكــس):
مكون من (  ) 4فيات دوبلكس
بالــدور بمســاحات تتــراوح
مابيــن 261.65م 2إلــى 264م2

العمر
أعالي جدة  ...بيت ُ
بيئة مناسبة لك وألفراد عائلتك

عمارة نموذج  - Aالدور األرضي
 4غرف نوم
إجمالي المساحة:

194.86م2

مجلس 15.84 = 3.60 X 4.40 :م2
غرفة طعام 13.68 = 3.60 X 3.80 :م2
غرفة معيشة 13.91 = 3.66 X 3.80 :م2
مطبخ 13.87 = 3.65 X 3.80 :م2

غرفة نوم  17.10 = 3.60 X 4.75 :1م2
غرفة نوم  17.10 = 3.60 X 4.75 :2م2
غرفة نوم  14.25 = 3.75 X 3.80 :3م2

غرفة نوم رئيسية 17.64 = 3.46 X 5.10 :م2
حمام غرفة النوم 3.75 = 1.70 X 2.10 :م2
حمام رئيسي 3.48 = 1.66 X 2.10 :م2
غرفة مرب�ية 4.20 = 2.00 X 2.10 :م2
حمام غرفة مرب�ية 3.15 = 1.50 X 2.10 :م2
مخزن 5.18 = 3.70 X 1.40 :م2
حمام ضيوف 2.64 = 1.20 X 2.20 :م2

عمارة نموذج  - Aالدور األرضي
 2غرف نوم
إجمالي المساحات127.58 :م 2إلى 131م2

مجلس 15.84 = 3.60 X 4.40 :م2
غرفة طعام 13.68 = 3.60 X 3.80 :م2
غرفة معيشة 13.91 = 3.66 X 3.80 :م2
مطبخ10.62 = 3.60 X 2.95 :م2

غرفة نوم 13.87 = 3.65 X 3.80 :م2
غرفة نوم رئيسية 21.62 = 4.55 X 4.75 :م2
حمام غرفة النوم 3.78 = 1.80 X 2.10 :م2
حمام رئيسي 3.78 = 1.80 X 2.10 :م2
حمام ضيوف 2.64 = 1.20 X 2.20 :م2

م2

م2

م2

م2

عمارة نموذج  - Aالدور األول

 2غرف نوم
إجمالي المساحات  128 :إلى

 230م2

مجلس 15.84 = 3.60 X 4.40 :م2

غرفة طعام 13.68 = 3.60 X 3.80 :م2
غرفة معيشة13.91 = 3.66 X 3.80 :م2
مطبخ 12.42 = 3.60 X 3.45 :م2
غرفة نوم 13.87 = 3.65 X 3.80 :م2

غرفة نوم رئيسية 16.63 = 3.50 X 4.75 :م2
حمام غرفة النوم 4.94 = 2.35 X 2.10 :م2

حمام رئيسي 4.83 = 2.30 X 2.10 :م2
حمام ضيوف 2.64 = 1.20 X 2.20 :م2

أعالي جدة  ...أجواء عائلية
سعادة اللقاء والتواصل مع العائلة

عمارة نموذج  - Aاألدوار المت�كررة
فيالت دوبلكس
 4غرف نوم
إجمالي المساحات261.70 :م 2الى 264.48

م2

الدور االرضي
إجمالي المساحات130.84 :م 2الى 132.24

م2

مجلس 33.58 = 7.30 X 4.60 :م2
غرفة طعام ومعيشة 24.23 = 7.40 X 3.95 :م2
مطبخ 17.10 = 3.60 X 4.75 :م2
غرفة مرب�ية 4.36 = 2.05 X 2.10 :م2
حمام غرفة مرب�ية 2.63 = 1.25 X 2.10 :م2
حمام 2.63 = 1.25 X 2.10 :م2

حمام الضيوف 2.64 = 1.20 X 2.20 :م2

عمارة نموذج  - Aاألدوار المت�كررة
فيالت دوبلكس
 4غرف نوم
إجمالي المساحات261.70 :م 2الى 264.48

م2

الدور العلوي

إجمالي المساحات130.84 :م 2الى 132.24

م2

غرفة نوم رئيسية  22.00 = 5.00 X 4.40 :1م2
حمام غرفة نوم رئيسية  4.40 = 2.20 X 2.00 :1م2
غرفة مالبس 7.92 = 2.20 X 3.60 :م2
غرفة نوم رئيسية  17.10 = 3.60 X 4.75 :2م2

حمام غرفة نوم رئيسية  4.72 = 2.10 X 2.25 :2م2
غرفة نوم  14.23 = 3.65 X 3.90 :1م2

غرفة نوم  14.23 = 3.65 X 3.90 :2م2
حمام 5.04 = 2.10 X 2.40 :م2

عمارة سكنية | نموذج ”“B
الدور األرضي:
مكون من (  ) 4شقق بالدور،
بمساحـــــات تتـــــراوح مــــابيـــــن
148م 2إلــى 184م2
األدوار المتكــررة مــن الــدور
األول إلــى الــدور الســابع:
مكونـــــة مــــن (  ) 4شـقــــق
بالــــدور ،بمسـاحــــة 183.70م2
للشــــقة الــواحـــدة

أعالي جدة  ...ذكرى خالدة
ِعش أجمل اللحظات بتصاميم راقية تخلدها لك

عمارة نموذج ” - “Bالدور األرضي
 3غرف نوم
إجمالي المساحة 148.88 :م2
مجلس 21.24 = 3.60 X 5.90 :م2

غرفة طعام ومعيشة 21.24 = 3.60 X 5.90 :م2
غرفة نوم  12.96 = 3.60 X 3.60 :1م2
غرفة نوم  13.68 = 3.80 X 3.60 :2م2
غرفة نوم رئيسية20.70 = 4.60 X 4.50 :م2

حمام غرفة نوم رئيسية 3.40 = 2.00 X 1.70 :م2
حمام 3.40 = 2.00 X 1.70 :م2

مطبخ 10.59 = 3.65 X 2.90 :م2
حمام ضيوف 2.60 = 2.00 X 1.30 :م2

عمارة نموذج ” - “Bالدور األرضي
 3غرف نوم
إجمالي المساحة 184.24 :م2
مجلس 21.24 = 3.60 X 5.90 :م2
غرفة طعام 16.20 = 3.60 X 4.50 :م2

غرفة معيشة 23.01 = 3.90 X 5.90 :م2
غرفة نوم  13.68 = 3.80 X 3.60 :1م2

غرفة نوم  12.96 = 3.60 X 3.60 :2م2
غرفة نوم رئيسية 16.20 = 3.60 X 4.50 :م2

حمام غرفة نوم رئيسية 3.96 = 1.80 X 2.20 :م2
غرفة مالبس 3.96 = 1.80 X 2.20 :م2
حمام 4.08 = 1.70 X 2.40 :م2
مطبخ 13.92 = 2.90 X 4.80 :م2

حمام ضيوف 2.60 = 2.00 X 1.30 :م2
غرفة مرب�ية 4.80 = 3.00 X 1.60 :م2

حمام غرفة مرب�ية 2.28 = 1.90 X 1.20 :م2

تحتوي الشقة على مدخلن

عمارة نموذج ” - “Bالدور األرضي

 3غرف نوم
إجمالي المساحة 153.31 :م2
مجلس 21.24 = 3.60 X 5.90 :م2

غرفة طعام ومعيشة 23.01 = 3.90 X 5.90 :م2
غرفة نوم  13.68 = 3.80 X 3.60 :1م2
غرفة نوم  13.32 = 3.70 X 3.60 :2م2
غرفة نوم رئيسية 16.20 = 3.60 X 4.50 :م2

حمام غرفة نوم رئيسية 3.96 = 1.80 X 2.20 :م2
غرفة مالبس 3.96 = 1.80 X 2.20 :م2
حمام 4.08 = 1.70 X 2.40 :م2
مطبخ 13.92 = 2.90 X 4.80 :م2

حمام ضيوف 2.60 = 2.00 X 1.30 :م2

عمارة نموذج ” - “Bاألدوار المت�كررة

 3غرف نوم
إجمالي المساحة 183.70 :م2
مجلس 19.5 = 3.90 X 5.00 :م2

غرفة طعام 16.92 = 3.60 X 4.70 :م2
غرفة معيشة 23.79 = 6.10 X 3.90 :م2
غرفة نوم  13.68 = 3.80 X 3.60 :1م2
غرفة نوم  12.96 = 3.60 X 3.60 :2م2

غرفة نوم رئيسية 16.20 = 3.60 X 4.50 :م2
حمام غرفة نوم رئيسية 3.96 = 1.80 X 2.20 :م2
غرفة مالبس 3.96 = 1.80 X 2.20 :م2

حمام 3.91 = 1.70 X 2.30 :م2

مطبخ 13.92 = 2.90 X 4.80 :م2
حمام ضيوف 2.83 = 2.10 X 1.35 :م2

تحتوي الشقة على مدخلن

عمارة سكنية | نموذج ”“C
الدور األرضي:
مكــون مــن (  ) 4شــقق بالــدور،
بمســاحات تتــراوح مابيــن 191م2
إلــى 227م2
األدوار المتكــررة مــن الــدور
األول إلــــى الــدور الســابع:
مكونــة مــــن (  ) 4شــقق بالــدور
بــمــســــاحـــــة 226.51م 2لـلـشــــقة
الواحـــدة.

أعالي جدة  ...رؤيتنا ورسالتنا
تطوي�ر بيئة إسكانية متوازنة ومستدامة

عمارة نموذج ” - “Cالدور األرضي
 3غرف نوم
إجمالي المساحة 196.64 :م2

مجلس 23.60 = 3.70 X 6.38 :م2

غرفة طعام ومعيشة 27.43 = 6.38 X 4.30 :م2
غرفة نوم  14.35 = 3.70 X 3.88 :1م2
غرفة نوم  14.35 = 3.70 X 3.88 :2م2
غرفة نوم  14.35 = 3.70 X 3.88 :3م2

غرفة نوم رئيسية 18.72 = 3.90 X 4.80 :م2
حمام غرفة نوم رئيسية 3.84 = 2.40 X 1.60 :م2
حمام  4.08 = 1.70 X 2.40 :1م2
م2
حمام 4.08 = 1.70 X 2.40 :2

مطبخ 13.34 = 4.60 X 2.90 :م2
غرفة مرب�ية 5.51 = 1.90 X 2.90 :م2

حمام غرفة مرب�ية 3.38 = 2.60 X 1.30 :م2

تحتوي الشقة على مدخلن

عمارة نموذج ” - “Cالدور األرضي
 3غرف نوم
إجمالي المساحة 191.72 :م2
مجلس 24.4 = 4.00 X 6.10 :م2
غرفة طعام 18.42 = 4.98 X 3.70 :م2

غرفة معيشة 27.43 = 6.38 X 4.30 :م2
غرفة نوم  14.35 = 3.88 X 3.70 :1م2
غرفة نوم  14.35 = 3.88 X 3.70 :2م2
غرفة نوم  14.35 = 3.88 X 3.70 :3م2

غرفة نوم رئيسية 14.04 = 3.60 X 3.90 :م2
حمام غرفة نوم رئيسية 3.68 = 1.60 X 2.30 :م2
غرفة مالبس 7.02 = 1.80 X 3.90 :م2
حمام  4.08 = 1.70 X 2.40 :1م2
حمام  4.08 = 1.70 X 2.40 :2م2
مطبخ 13.34 = 2.90 X 4.60 :م2

حمام ضيوف 1.88 = 1.45 X 1.30 :م2
غرفة مرب�ية 5.51 = 1.90 X 2.90 :م2

حمام غرفة مرب�ية 3.70 = 2.85 X 1.30 :م2

تحتوي الشقة على مدخلن

عمارة نموذج ” - “Cالدور األرضي

 3غرف نوم
إجمالي المساحة 227.16 :م2

غرفة طعام 23.60 = 6.38 X 3.70 :م2
غرفة معيشة 27.43 = 6.38 X 4.30 :م2
غرفة نوم  14.35 = 3.88 X 3.70 :1م2
غرفة نوم  14.35 = 3.88 X 3.70 :2م2
غرفة نوم  14.35 = 3.88 X 3.70 :3م2

غرفة نوم رئيسية 21.54 = 5.50 X 3.90 :م2

حمام غرفة نوم رئيسية 3.68 = 1.60 X 2.30 :م2
حمام  4.08 = 1.70 X 2.40 :1م2
حمام  4.08 = 1.70 X 2.40 :2م2
مطبخ 13.34 = 2.90 X 4.60 :م2

حمام ضيوف 2.28 = 1.20 X 1.90 :م2
غرفة مرب�ية 5.51 = 1.90 X 2.90 :م2

حمام غرفة مرب�ية 3.38 = 2.60 X 1.30 :م2

تحتوي الشقة على مدخلن

عمارة نموذج ” - “Cاألدوار المت�كررة
 3غرف نوم
إجمالي المساحة 226.51 :م2
مجلس 24.4 = 4.00 X 6.10 :م2
غرفة طعام 18.50 = 5.00 X 3.70 :م2
غرفة معيشة 27.43 = 6.38 X 4.30 :م2
غرفة نوم  14.35 = 3.88 X 3.70 :1م2
م2
غرفة نوم 14.35 = 3.88 X 3.70 :2
غرفة نوم  14.35 = 3.88 X 3.70 :3م2

غرفة نوم رئيسية 14.04 = 3.60 X 3.90 :م2

حمام غرفة نوم رئيسية 3.68 = 1.60 X 2.30 :م2
غرفة مالبس 7.02 = 1.80 X 3.90 :م2

حمام  4.08 = 1.70 X 2.40 :1م2
حمام  3.74 = 1.70 X 2.20 :2م2

مطبخ 13.36 = 2.90 X 4.70 :م2
حمام ضيوف 2.17 = 1.45 X 1.50 :م2
غرفة مرب�ية 5.51 = 1.90 X 2.90 :م2

حمام غرفة مرب�ية 3.70 = 2.85 X 1.30 :م2

تحتوي الشقة على مدخلن

مواصفات التشطيب:

• الدهان من أجود الخامات العالمية.
• عوازل مائية لألسطح ودورات المياه.
• عوازل حرارية لألسطح والجدران الخارجية.
• أبواب خشبية ذات جودة عالية.
• النوافذ زجاج مزدوج عازل للحرارة.
• السراميك مطابق للمواصفات والمقاييس السعودية.

مواصفات المواد:

• الحديد مطابق للمواصفات السعودية.
• الخرسانة مطابقة للمواصفات السعودية.
• الكابالت مطابقة للمواصفات السعودية.
• األسالك سعودية بمواصفات أمريكية.

الحوكمة:

الضمانات:

مايميز الشراء عن طري�ق نظام البيع على الخارطة:

الهيكل اإلنشائي مضمون لمدة  10سنوات.

هــي الحوكمــة التــي توضــح كيفيــة الحفــاظ علــى
ممتلــكات العمــالء فــي المشــروع بمــا يضمــن تنفيذه
بالوقــت والجــودة والتكاليــف وكذلــك الشــروط
الموضحــة بالعقــد مــع العميــل.
إعتمــاد البنــك و المحاســب القانونــي و اإلستشــاري
الهندســي لضمــان حقــوق العميــل.
اإلحتفــاظ بنســبة  %5مــن قيمــة العقــد لــدى البنــك
لمــدة ســنة إضافيــة للتأكــد مــن جــودة التنفيــذ
وســالمة المبنــى.
تطبــق الجــزاءات و الغرامــات الموضحــة بالعقــد فــي
حــال تأخــر أو مخالفــة المطــور لبنــود العقــد مــع
العميــل.

أنابيب حرارية مضمونة لمدة  10سنوات.
العوازل المائية مضمونة لمدة  10سنوات.
مكافحة النمل األبيض مضمونة لمدة  5سنوات.
لوحات الكهرباء مضمونة لمدة  20سنة.
اعمال اإللكتروميكانيك مضمونة لمدة سنة.
جميع األعمال من خشب والمونيوم ودهان واعمال
تشطبيات مضمونة لمدة سنة.
يتم تنفيذ األعمال تحت إدارة شركة دار البيان للتطوير
العقاري ،وتحت إشراف مكتب إستشاري معتمد.
مواصفات جميع المواد مطابقة للهيئة السعودية
المواصفات والمقاييس والجودة.

JeddahHeights

