




تت�شرف �شركة �شاين العامرية بامل�شاركة مع وزارة اال�شكان يف تطوير حي �شكني منوذجي مبنطقة مكة املكرمة جنوب مدينة جدة. »تالل الغروب« ، م�شروع متميز 

جدًا على طريق مكة املكرمة ال�شريع وعلى بعد ب�شعة كيلومرتات فقط من قلب مدينة جدة. تهدف ال�شركة اإىل بناء م�شروع �شكني متميز ومتكامل اخلدمات يعك�س 

اأن يكون هذا امل�شروع اأحد لبنات الروؤية احلديثة للمملكة العربية ال�شعودية  معايري وزارة االإ�شكان يف توفري بيئة �شكنية مثالية ملواطني اململكة. وتطمح ال�شركة 

)2030( من حيث توفري احلاجة ال�شكنية ورفع امل�شتوى املعي�شي للمواطن ال�شعودي.

بندر بن حممد العامري

رئي�س جمل�س اإدارة �شركة �شاين العامرية





MASTER PLAN الـمـخــطـط الــعــام

�شارع �شيد ال�شهداء



الرؤية واألهداف
³  تخطيط وت�شـميم وتطوير اأحياء �شكنية متكاملة تغطي جزءا هاما 

من االإحتياج ال�شكني يف اململكة العربية ال�شعودية.

 ، حتتية  بنية  من  ال�شكنية  االأحياء  هذه  يف  العنا�شر  جميع  تكامل    ³

خدمات ومرافق عامة ، �شوارع ، طرق م�شاه ، ومنتزهات ومناطق 

خ�شـراء.

اأن ت�شاهم هذه امل�شاريع يف حتقيق الروؤية احلديثة للمملكة العربية    ³

للمواطن  املعي�شي  امل�شتوى  رفع  حيث  من   )2030( ال�شعودية 

ال�شعودي واإيجاد منط حياة راقي وم�شتدام.



نبذه عن الفكرة 
التصميمية للمشروع

تالل الغروب جدة عبارة عن جممع �شكني منوذجي متكامل اخلدمات 

مكون من )277( عمارة �شكنية بارتفاع )8( طوابق يعك�س معايري وزارة 

االإ�شكان يف توفري بيئة �شكنية مثالية ملواطني اململكة العربية ال�شعودية. 

كل  منت�شف  ويف  �شكني  بلوك  ع�شر  ثالثة  على  العمائر  هذه  وتتوزع 

بلوك يوجد فراغ عمراين جميل يحتوي على حدائق وم�شاحات خ�شراء 

يحتوي  كما  الهوائية.  والدراجات  للم�شاه  وممرات  لالطفال  ومالعب 

والن�شاط  )للمنا�شبات  االأغرا�س  متعددة  �شالة  على  الو�شطي  الفراغ 

االجتماعي( خم�ش�شة ل�شكان البلوك فقط.  

وحتتوي كل عمارة �شكنية على )32( اأو )48( وحدة �شكنية ، تتوزع هذه 

الوحدات )ال�شقق( على )8( طوابق.  يف الدور االأر�شي يقع بهو العمارة 

ال�شكنية مبدخل رئي�شي من جهة مواقف ال�شيارات ، ومدخلني جانبيني 

يرتبطان بال�شاحة واحلديقة الو�شطية.

وت�شرتك العمائر ال�شكنية مبواقف لل�شيارات تقع على طريق ال�شيارات 

لكل  لل�شيارات  موقف  تخ�شي�س  ومت   ، االأر�شي  الطابق  م�شتوى  على 

وحدة �شكنية. اما بالن�شبة للزوار وال�شيوف فقد مت تخ�شي�س املواقف 

اخلارجية على ال�شوارع املحيطة لهم يف اجلزء املقابل للمدخل الرئي�شي. 

تكييف  ونظام  م�شتقل  مياه  بخزان  �شكنية  عمارة  كل  خدمات  وتكتمل 

�شبليت لكل �شقة وغرفة خم�ش�شة جلمع النفايات.



مستوى معيشي 
راقي ومستدام

يراعي  �شديد  باهتمام  ال�شكنية  الوحدات  جميع  ت�شميم  مت 

كافة معايري اال�شتخدام املريح الأفراد االأ�شرة. كما مت االهتمام 

البناء عالية اجلودة  التفا�شيل املعمارية والفنية ومواد  بكافة 

ال�شكني  وامل�شتوى  والتنا�شق  اجلمال  لل�شكان  ت�شمن  التي 

�شكنية  كل عمارة  ومبا�شرة خارج  اأخرى  ناحية  من  الراقي.  

هناك حديقة وم�شاحات خ�شراء ومالعب لالأطفال ت�شاهم يف 

اإيجاد  بيئة �شكنية مثالية وم�شتوى معي�شي راقي وم�شتدام.











نبذه عن مكونات 
املشروع الرئيسية 

يتكون امل�شروع من 6944 وحدة �شكنية موزعة على 277 عمارة �شكنية ، 

كل عمارة عبارة عن 8 طوابق ، ومت ت�شكيل الوحدات ال�شكنية على اأربعة 

مناذج:

³ النموذج )A( ، ويتكون من غرفتني نوم )امل�شاحة الكلية حوايل  125 

اإىل 159 مرت مربع لل�شقة ال�شكنية(. 

³ النموذج )B( ، ويتكون من ثالث غرف نوم )امل�شاحة الكلية حوايل 

190 مرت مربع لل�شقة ال�شكنية(.

³ النموذج )C( ، ويتكون من اأربع غرف نوم )امل�شاحة الكلية حوايل 

234 مرت مربع لل�شقة ال�شكنية(. 

³ النموذج )D( ، �شقة دوبلك�س من دورين تتكون من اأربع غرف نوم 

)امل�شاحة الكلية 250 مرت مربع لل�شقة ال�شكنية(. 



السعر يبدأ من: 389,500 ريالالسعر يبدأ من: 256,250 ريال
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غرفة طعام جمل�س �شيوف )�شالون(



مـطـــبـــــــــــــخغرفة معي�شة



غرفة نوم اأطفالغرفة نوم رئي�شية



حــــــــــــمـامغرفة نوم اأطفال



موقع متميز جدًا 
جنوب مدينة جدة

موقع املشروع
يقع م�شروع تالل الغروب جنوب مدينة جدة، و�شمن حي �شكني 

متكامل تابع لوزارة االإ�شكان تبلغ اجمايل م�شاحته حوايل 1.3 

ال�شمـالية  الناحية  امل�شروع من  اأر�س  مليون مرت مربع. ويحد 

طريق مكة املكرمة ال�شريع.

حى الأمري فواز

�شارع �شيد ال�شهداء

املـــوقــــــــــــــــــع

طريق مكة املكرمة ال�شريع



الضمانات
• الهيكل االإن�شائي م�شمون ملدة 10 �شنوات.
• اأنابيب حرارية م�شمونة ملدة 10 �شنوات.

• اخلالطات م�شمونة ملدة 3 �شنوات.
• لوحات توزيع الكهرباء م�شمونة ملدة 20 �شنة.

• خمارج الكهرباء م�شمونة ملدة 10 �شنوات.
• العوازل املائية م�شمونة ملدة 10 �شنوات.

• موا�شفات جميع املواد متوافقة مع الهيئة ال�شعودية للموا�شفات واملقايي�س واجلودة.

•  كذلك يتم تنفيذ جميع االأعمال حتت اإدارة واإ�شراف مكتب االأبنية لال�شت�شارات الهند�شية ، 
واملكتب م�شوؤول م�شوؤولية كاملة عما يتم تنفيذه.

مواصفات التشطيب
الأر�شيات: اأر�شيات بور�شالن لغرف اال�شتقبال والطعام واملعي�شة واملمرات وغرف النوم. و�شرياميك الأر�شيات وحوائط احلمامات واملطابخ �شامل الوزرات من نف�س نوع االر�شيات. جميع املنتجات 

وطنيه عاليه اجلوده او مايعادلها.

ال�شقف: اأ�شقف جب�شيه مع متديدات اإ�شاءة خمفيه على املحيط فقط لغرف اال�شتقبال واملعي�شة والنوم الرئي�شية واملمرات.  واأ�شقف جب�شيه مقاومة للرطوبة للحمامات واملطابخ.

 الدهان: وجهني من الدهان البال�شتيك ربع ملعه لون اأبي�س للحوائط واالأ�شقف من اجود الدهانات العامليه.

البواب: باب ال�شقة من اخل�شب جتليد ق�شره ماهجوين واالأبواب الداخلية من اخل�شب املدهون مع كامل االك�ش�شوارات. جميع املنتجات وطنيه عالية اجلودة او ما يعادلها.

النوافذ: جميع النوافذ من قطاعات االألومنيوم وطنى او مايعادله بزجاج )دبل( لزوم العزل احلراري. مع كامل االك�ش�شوارات. 

اأعمال العزل: عزل مائي للحمامات واملطابخ  والبلكونات وعزل مائي و حراري لال�شطح. من املنتجات الوطنيه او ما يعادلها.

اأعمال الكهرباء من موا�شري وعلب وكابالت واأ�شالك وحمتويات التاأ�شي�س واملخارج ووحدات االإ�شاءة وانرتكم وكذلك تو�شيالت التكييف )بدون الوحدات( طبقا  اأعمال الكهرباء: يتم عمل جميع 
للر�شومات. جميع ما �شبق من املنتجات الوطنية او ما يعادلها.

فى حالة وجود اأكرث من نوع لالإ�شاءة بنف�س الفراغ )ملبات واأ�شبوتات وا�شاءه خمفية( يتم تركيب اال�شبوتات فقط وجميع اأعمال التمديدات لباقي نقاط االإ�شاءة االخرى.

اأعمال ال�شحية: يتم عمل جميع اأعمال ال�شباكه من ال�شرف والتغذية �شامل التمديدات وال�شفايات والكرا�شي واملغا�شل »بدون كابينه« واخلالطات واملرايات واملحاب�س و�شخان 30 لرت لكل حمام. جميع 
ما �شبق من املنتجات الوطنيه او ما يعادلها وطبقا للر�شومات.

ت�شطيب الواجهات اخلارجية: دهان خارجي مقاوم للرطوبه وااللوان طبقا للر�شومات.

مالحظة: اإ�شتالم الوحدات �شيكون طبقا للموا�شفات اعاله واملخططات املرفقه دون اي اأثاث او اي اعمال ديكوريه خالف ما ذكر اعاله.
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الـمـــطــــــــــــــــــور

االإ�شت�شاري وامل�شمم




