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نعمــل علــى أن نقــدم أفضــل الحلــول المبتكــرة لمســاكن نموذجيــة مســتدامة تلبــي تطلعــات األســرة
الســعودية ومواكبــة النهضــة العمرانيــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية
رسالتنا
توفير بيئة سكنية حيوية مستدامة بمعايير جودة عالمية ,تالئم مجتمعنا وثقافتنا
القيم
 .1العميل أوال
 .2تعزيزمفهوم اإلستدامة بتلبية الحاجات اإلجتماعية والبيئية واإلقتصادية
 .3جودة عالية بأسعار تنافسية متاحة للجميع
 .4تطوير الكوادر الوطنية في بيئة عمل تنافسية
 .5الريادة في اإلبتكار وصناعة اإلبداع
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الموقع العام للوحدات السكنية
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فلــل البيــرق هــي منتجــات ســكنية عصريــة متكاملــة بميــزات مســتدامة .صممــت بعنايــة لخلــق
مجتمــع حيــوي فــي الدمــام تقدمــه لكــم بفخــر شــركة اإلســتثمارات المبتكــرة للتطويــر العقــاري.
نطمــح مــن خاللهــا لتوفيــر حيــاة عصريــة ومتطــورة فــي بيئــة هادئــة تالئــم خصوصيــة وتقاليــد
مجتمعاتنــا.
روعــي فــي تصاميــم فلــل البيــرق أفضــل المواصفــات والتشــطيبات األنيقــه مــن قبل مهندســين
متمرســين حائزيــن علــى جوائــز محليــة وعالميــة ،ممــا يعكــس اإللتــزام بجــودة عاليــة واإلهتمــام
بالتفاصيل.
تتميــز اراضــي الفلــل بواجهــات بعــرض  10متــر ممــا يحقــق لهــا اســتقالليتها التامــه ،تحتــوي
علــى  4غــرف نــوم و رحابتهــا تجعــل باإلمــكان أضافــه غرفــة للســائق و ملحــق متكامــل بالــدور
العلــوي مــن غرفــة نــوم و دورة ميــاه و ايضــا موقــف ســياره اضافــي ،تتــوزع الفيــال علــى  3ادوار
و مدخليــن مســتقلين مــع مرونــه فــي التوزيــع الداخلــي.
يبعــد الموقــع  15دقيقــة عــن قلــب الدمــام النابــض فــي منطقــة ال تنفــك تنمــو وتتطــور وتوفــر
خدمــات ترفيــه ومراكــز تســوق تلبــي كافــة إحتياجاتــك.

5

الجبيل

الكورنيش

الكويت
مركز الدمام

ضاحية الملك فهد
مطار الملك فهد الدولي
مستشفى الوالدة
واألطفال بالدمام

األنوار
الفرسان

الخبر

الرياض

األمل

الظهران
البحرين
المدينة الصناعية الثانية بالدمام
األحساء
موقع مميز في جنوب غرب الدمام على مرمى حجر من الطرق الرئيسية المؤدية لقلب مدينة الدمام
باإلضافة للمدن المجاورة بالقرب من مرافق حيوية متكاملة تلبي كافة إحتياجاتك.
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خيار مثالي لإلقامة والمقام
البنية التحتية

النمو العمراني

 % 100اكتمال الخدمات

% 72 % 100

أسعار ميسرة

% 57

تمويل البنية التحتية

مليار 1

مليون

الخمــس ســنوات القادمــة نســبة النمــو
العمرانــي فــي منطقــة جنــوب غــرب
الدمــام

تتميــز أســعار فلــل البيــرق بأنهــا تنافســية
ومتاحــة للجميــع حيــث أنهــا أقــل بـــ  % 57من
أســعار المنــازل فــي نفــس المنطقــة

تــم اســتثمار  1مليــار ريــال علــى مــدى
الثــالث ســنوات الماضيــة لتنفيــذ بنيــة تحتيــة
متطــورة تخــدم الطلــب المتزايــد علــى
منتجــات اإلســكان

العمر اإلفتراضي

سهولة التنقل مشي

تقنية البناء السريع

اإلستدامة

العمــر اإلفتراضــي للمبنــى يصــل إلــى % 400
مقارنــة بالبنــاء التقليــدي مــع مراعــات الصيانــة
الوقائية

فلــل البيــرق حقــق نتيجــة  % 97في ســهولة
الوصــول لمواقــع الخدمــات والحدائــق
المحيطــة مشــيا علــى األقــدام

اســتخدام تقنيــات البنــاء الســريع يوفــر % 60
مــن الوقــت مقارنــة بالبنــاء التقليدي

اســتخدام أنظمــة حديثــة توفــر إلــى % 65
مــن إســتهالك المــاء والكهربــاء

بنيــة تحتيــة متطــوره متكاملــة مــن شــبكات
المــاء و الكهربــاء و هاتــف و صــرف صحــي

% 97 % 400

% 65 % 60
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تنعم بالراحة في منزلك بخصائص ال مثيل لها
الحياة اليومية

القيمة

التصميـــم المبتكر
و جـــودة التنفيـــذ
فـي فـلـل الـبـيرق
تمثـل أفضل قيـمة
مقارنة بالمــــنازل
الـمـمـاثلة

جميع اإلحتياجات اليومية يمكن الوصول لها خالل أقل من  10دقائق بالسيارة لتوفير نمط الحياة اللذي يتطلع له الجميع

خدمة شاملة

24/7

يتواجــد فريــق متخصــص لصيانــة الفلــل  24ســاعة باليــوم  7أيــام باألســبوع للســنة األولــى،
تمــدد الخدمــة بعــد الســنة األولــى حســب رغبتكــم

موقع مثالي
 6دقائق عن جامعة األصالة

 9دقائق من أسواق التميمي

 20دقيقة عن الكورنيش

 7دقائق من المستشفى

والعثيم مول

 20دقيقة عن مطار الملك فهد

السعودي األلماني

 12دقيقة عن مدارس المملكة األهلية

 22دقيقة عن جسر البحرين

مرافق المشروع

حدائق/مالعب أطفال
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المرافق التجارية

المدارس

مركز أمني

روضة أطفال

مركز صحي

المساجد

خيارات متعددة للمساحات والتصاميم بما يتناسب مع رغباتكم
فرصة ال تتكرر

959

عــدد محــدود مــن االراضــي المســتقله
2
تصــل مســاحتها إلــى 500م

خبرات عالمية متكاملة

سكن وسكينة

• تصاميــم بأيــدي معمارييــن مــن الطــراز األول حاصلين

فــــضاء داخـلـــي

• نجاحــات المطوريــن تمتــد ألكثــر مــن خمســين عــام

مفتوح ومـساحات

علــى جوائــز عالمية

فــي مجــال التطويــر العقــاري فــي المملكــة
العربيــة الســعودية وخارجهــا.
• يشــرف علــى المشــروع خبــرات متخصصــة أشــرفت
علــى مشــاريع ضخمــة نفــذت فــي وقتهــا المحــدد

خارجيــــة و حـدائق
متنوعـــة أرضــــية
وعلــــوية تـصــــل

جاذبية المسكن

تصميم محترف

منازل رحبة
مليئة بالنور

التصاميـــم مـناسـبــــة للــــعوائل

مســـاحتها إلـــى

الســـعودية في توزيع المساحات

 140متـــر مربـــع

تشــطيبات أنيقــة و تمديــدات متكاملــة مــن
الكهربــاء والمــاء تدعــم أحــدث تقنيــات المنــازل
الذكيــة والطاقــة الشمســية والميــاه الرماديــة

وتنوعــــها ،وتــــخدم إحتــــياجهم
حدائق علوية مطلة على الفناء األمامي

وظيفيـــا واجتماعيـــا.

رحبة و تتميز بالخصوصية
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فلتك تبدأ من
 642700ريال

•  4غرف نوم
• 361م 2مسطح بناء
• فيال أنيقة وموقع
هادىء
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الدور األرضي
8

 40م

6

.17.7م

2

5

2

 25.1م
2

 12.4م

2

 2.4م

1

 3.2م

4

2

2

2

18.1م

3

2

 .1دورة مياه ( )1عامة
 .2دورة مياه ( )2عائلية
 .3مجلس ضيافة
 .4ركن طعام
 .5صالة عائلية

 60م

2

7

 .6مطبخ
 .7حديقة أمامية و موقف سيارة
 .8حديقة خلفية
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الدور األول

5

 15م

3

2

 3.9م

7

 14.3م

2

4

2

 21.2م

 4.4م

2

 3.9م

2

2

1

 .1دورة مياه ( )3مشتركة
 .2دورة مياه ( )4رئيسية

2
2

 17.7م

6

 .3دورة مياه ( )5خاصة
 .4غرفة نوم ( )1رئيسية
•

مع غرفة مالبس

 .5غرفة نوم ( )2خاصة
 .6غرفة نوم ()3
 .7غرفة نوم ()4
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الدور الثاني

4

 30م

2

 3.9م

2

2

 18.4م

2

 32م

2

1

3

.1

غرفة نوم (( )5غير مشمولة)

.2

دورة مياه ()6

.3

حديقة علوية

 .4سطح خدمات
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إمكانية بناء غرفة و دورة مياه متاحة في الدور الثاني
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الحوكمة
ما يميز الشراء عن طريق نظام البيع على الخارطة:
• الحوكمة التي توضح كيفية الحفاظ على ممتلكات العمالء في المشروع بما يضمن تنفيذه بالوقت والجودة والتكاليف وكذلك الشروط
الواضحة بالعقد مع العميل.
• اعتماد بنك و محاسب قانوني و استشاري هندسي لضمان حقوق العميل.
• االحتفاظ بنسبة  % 5من قيمة العقد لدى البنك لمدة سنة إضافية للتأكد من جودة التنفيذ وسالمة المبنى.
• تطبيق الجزاءات والغرامات الموضحة بالعقد في حال تأخر أو مخالفة المطور لبنود العقد مع العميل.
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برنامج وافي
برنامــج البيــع علــى الخارطــة (وافــي) يهــدف إلــى تســويق وبيــع الوحــدة العقاريــة قبــل أو أثنــاء
مرحلــة التطويــر او البنــاء ،مــن خــالل وضــع وصــف المخطــط النهائــي او نمــوذج لشــكل المبنــى
فــي صورتــه النهائيــة بعــد عمليــة اكتمــال التطويــر او البنــاء ،والتــزام المطــور العقــاري بالتنفيــذ
وفــق النمــوذج والمواصفــات المتفــق عليهــا.

أهداف البرنامج:
 .1خفض تكاليف تملك الوحدات العقارية.
 .2حفظ حقوق المشترين من خالل االنظمة واالجراءات التي تكفل ذلك.
 .3رفع مستوى الشفافية في السوق العقاري.
 .4تطوير وتحفيز روح المنافسة بين المطورين من خالل نظام التصنيف.
 .5االسهام في زيادة المعروض من خالل تنمية المشاريع العقارية.
 .6تعزيز مقدرة شركات التطوير للتحول من العمل الفردي الى المؤسسي.
 .7الحد من عمليات المضاربة المؤثرة سلبا على اسعار العقار.
 .8الحصول على وحدات عقارية تمتاز بجودة عالية.

19

تواصل معنا
مكتب  ،٢٠٨برج الحياة
شارع واحد وعشرون ،العليا
الخبر ٣٤٤٤٧
info@innovest.com.sa
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اخــالء المســؤولية.١ :جميــع المقاســات بالمتــر المربــع تقــاس مــن التشــطيبات عــدا فروقــات البنــاء .٢جميــع المــواد ،المقاســات ،الرســومات ،تقريبيــة فقــط
.٣المقاســات عرضــة للتغييــر مــن المطــور بــدون اخطــار مســبق .٤المســاحات الفعليــة قــد تختلــف عــن المســاحات المذكــورة فــي المطبوعــات الدعائيــة
 .٥المقاســات ليســت بمقيــاس معمــاري .٦جميــع الرســومات توضيحيــة فقــط و ال تمثــل الحجــم الحقيقــي و المواصفــات و المميــزات و التشــطيبات واألثــاث
.٧االثــاث و المطبــخ و مــراوح الشــفط و الســخانات و التكييــف و الحدائــق غيــر مشــمولة باالســعار .٨مســطحات البنــاء تشــمل المبانــي و االســوار و خزانــات
الميــاة و موقــف الســيارة  .٩جميــع الرســومات و المخططــات و توزيــع الغــرف و المعلومــات و التفاصيــل فــي المطبوعــات الدعائيــة لغــرض التوضيــح فقــط
و عرضــة للتغييــر فــي اي وقــت بنــاء علــى حالــة البنــاء الفعلــي توافقــا مــع التصميــم النهائــي للمشــروع و تصاريــج البنــاء بــدون ادنــى مســؤولية علــى المطــور

