
تناغم ينبض بالحياة



يا ينبع البحـر فيك الـورد نغرســه     نقطف الوردة الحمراء نهديها

واليوم أنـِت وهذا الحـب أجمعـه     عـلـيــه أرســم آمـالــي وأبنـيـهـا

الشاعر أحمد الجهني



مدينة ينبع
لؤلؤة البحر األحمر

ملتقى الحضارات،
ومدينة النخل والبحر والصناعة، 

اشتهرت بالجمال،
حيث الواجهة البحرية الرائعة على 

ساحل البحر األحمر,
ينبع:

لؤلؤة البحر األحمر، 
َيْنُبع المستقبل، 

عاصمة الغوص والهدوء. 



تناغم
ينبض بالحياة ..

ــؤة  ــع البحــر وبالقــرب مــن الشــاطئ يقــع مشــروع لؤل ــة ينب ــى شــمال مدين عل

ويتمثــل  والعصريــة  األصالــة  بيــن  ليجمــع  مميــز،  هندســي  بتصميــم  الديــار 

ــات  ــى خمــس فئ ــم واألنمــاط، مقســمة عل ــة التصامي ــا متنوع فــي 1182 في

لــكٌل منهــا خصائــص فريــدة تميزهــا مــن حيــث المســاحة والتقســيم الداخلــي 

للمرافــق، إال أنهــا جميعهــا تشــترك بالجــودة العاليــة والتشــطيب الُمتقــن.

ويعــد مشــروع لؤلــؤة الديــار ثمــرة شــراكة اســتراتيجية بيــن وزارة اإلســكان وشــركة الديــار العربيــة للتطويــر العقــاري التــي تســعى دومــًا لارتقــاء الطمــوح لعمائهــا مــن 

خــال تقديمهــا حلــول مبتكــرة وتصاميــم فريــدة وبنــاًء ذو جــودة عاليــة، وذلــك بتعاونهــا مــع شــركة شــهم للمقــاوالت )ذات التصنيــف األول(، المتخصصــة فــي بنــاء 

وتنفيــذ المشــاريع الكبيــرة وخصوصــًا الســكنية.

العائلــة  احتياجــات  لتلبــي  عاليــة  بمعاييــر  لترتقــي  ُصممــت 
مميــزة. معماريــة  وبأنمــاط  ُمطلقــة  برفاهيــة  الســعودية 

تناغم ينبض بالحياة



موقع ال مثيل له ..

فـــي العقـــد االخيـــر أصبحت منطقـــة شمال مدينة ينبع توفر تجربة ســـكنية 
غيــر مســـبوقة، كونهــا تمثــل نمطــًا معيشــًيا اســتثنائيًا مــن خــال مــا تقدمــه 
أحياءهــا مــن خدمــات ومرافـــق حيويــة وترفيهيــة وخدميــة متميــــزة، إذ 
يعتبــر موقــع مشــروع لؤلــؤة الديــار بقعــة اســتراتيجية ترتبــط بشــكل مباشــر 
مــع الطــرق الرئيســية التــــي تــؤدي إلــى المناطــق األكثــر حيويــة فــي ينبــع 
وتحديــدًا قربــه مــن الواجهــة البحريــة لينبــع الجميلــة وهـــي مــن أهم ســـمات 
البحريــة  باألجــواء  العائلــة فــي االســتمتاع  رغبــة  تلبــي  المشــروع، حيــث 

وأســلوب الحيــاة الفاخــرة. 

موقع
المشروع



عش الحياة بكل ما فيها ..

ــر وتنفيــذ البنيــة التحتيــة للمشــروع بشــكل متكامــل وفــق أعلــى  تــم تطوي
وأحــدث المواصفــات ، ليصبــح حــٌي اســتراتيجي ونموذجــي فــي مدينــة ينبــع 
ــة بجــوار البحــر  ــار علــى منطقــة هادئ ــؤة الدي البحــر، حيــث يقــع مشــروع لؤل
تتناســب مــع طبيعــة االســتعمال الســكني الفاخــر وعشــق الهــدوء وســحر 
ــا مــن عــدة  ــى كل في ــا ســهولة الوصــول إل ــا راعين ــه، كمــا أنن البحــر وجمال
محــاور، حيــث تميــز المشــروع باالنســيابية واالتســاع، وقمنــا بخدمته بشــبكة 
متكاملــة مــن الطــرق الداخليــة واألرصفــة واإلنــارة وجميــع الخدمــات مــن 
مرافــق عامــة ومســاجد ومســطحات خضــراء ومــدارس متنوعــة حتــى تلبــي 

طموحــات أصحــاب الــذوق الرفيــع ومتطلبــات العائلــة.

65 % نسبة منطقة الخدمات 
والمرافق والمسطحات الخضراء



فرصة 
تواكب الرؤية

تبدأ األسعار من

428.000
                              ريال سعودي



مساحة يسعها القلب..

يقــدم المشــروع تنوعــًا كبيــرًا للفلــل الســكنية من حيث الفئات والمســاحات 
واألســعار، بهــدف تقديــم حلــول أكثر مرونًة ومناســبًة لذوقـــك وإمكاناتك، 
فهــي تنقســم بتصاميمهــا إلــى 5 نمــاذج موزعــة بشــكل متناســق علــى 

كامــل المشــروع. 



نماذج
الفلل



اللؤلؤة 1



التفاصيل

التفاصيل

مجلس الرجال

غرفة النوم الرئيسية

22.58

19.12

مغسلة حمام مجلس الرجال

غرفة المالبس

حمام 1 مجلس الرجال

حمام 3 النوم الرئيسي 

مدخل جانبي

غرفة نوم 2

غرفة الطعام

منطقة السلم والطرقات

طرقات وسلم داخلي

حمام 4

حمام 2
طرقات حمام

مطبخ
صالة المعيشة

2.84

5.25

3.47

4.79

7.35

19.7

15.6

24.59

15.41

6.1

4.71
3.7

16.24
20.86

اللؤلؤة 1
بمساحة 251.7 م2

الدور األرضي

الدور األول

الدور األرضيالدور األول الدور الثاني

المساحة م2

المساحة م2

الدور الثانيالدور األرضي

الدور األول



اللؤلؤة 2



الدور األرضي

الدور األول

الدور الثاني

التفاصيل

التفاصيل

التفاصيل

مجلس الرجال

غرفة النوم الرئيسية

غرفة المربية

22.58

19.12

4.67

مغسلة حمام مجلس الرجال

غرفة المالبس

حمام غرفة المربية

حمام 1 مجلس الرجال

حمام 3 غرفة النوم الرئيسي

غرفة غسيل

مدخل جانبي

صالة المعيشة / غرفة نوم

السلم والطرقات

غرفة الطعام

غرفة نوم 2

طرقات وسلم داخلي

غرفة نوم 3

حمام 2
طرقات حمام

مطبخ
صالة المعيشة

2.84

5.25

2.67

3.47

4.79

1.04

7.35

19.7

15.26

15.6

21.36

15.41

15.58

4.71
3.7

16.24
20.86

منطقة السلم والطرقات
حمام 4

23.6
5.71

المساحة م2

المساحة م2

المساحة م2

اللؤلؤة 2
بمساحة 298.95 م2

الدور الثانيالدور األرضي

الدور األول

الدور األرضيالدور األول الدور الثاني



اللؤلؤة 3



التفاصيل

التفاصيل

مجلس الرجال

غرفة النوم رئيسية

26.53

22.56

مغسلة حمام مجلس الرجال

غرفة المالبس

حمام 1 مجلس الرجال

حمام 3 غرفة النوم الرئيسي

مدخل جانبي

صالة المعيشة / غرفة نوم

غرفة الطعام

غرفة نوم 2

طرقات وسلم داخلي

غرفة نوم 3

حمام 2
طرقات حمام

مطبخ
صالة المعيشة

2.97

5.65

3.63

5.05

7.78

21.04

18.68

22.3

16.17

17.09

4.5
3.95
17.1

22.18

الدور األرضي

الدور األول

منطقة السلم والطرقات
حمام 4

26.6
5.67

المساحة م2

المساحة م2

اللؤلؤة 3
بمساحة 323.43 م2

الدور الثانيالدور األرضي

الدور األول

الدور األرضيالدور األول الدور الثاني

الدور الثاني
التفاصيل

4.55غرفة المربية
حمام غرفة المربية

غرفة غسيل
السلم والطرقات

2.67
1.05

15.29

المساحة م2



اللؤلؤة 4



التفاصيل

التفاصيل

الدور األرضي

الدور األول

المساحة م2

المساحة م2

اللؤلؤة 4
بمساحة 352.87 م2

الدور الثانيالدور األرضي

الدور األول

الدور الثاني
المساحة م2التفاصيل

الدور األرضيالدور األول الدور الثاني

22.58 مجلس الرجال
2.84 مغسلة حمام مجلس الرجال
3.47 حمام 1 مجلس الرجال
7.35 مدخل جانبي
15.6 غرفة الطعام
15.41 طرقات وسلم داخلي
4.71 حمام 2
3.7 طرقات حمام

16.24 مطبخ
20.86 صالة المعيشة

19.12 غرفة نوم الرئيسية
5.25 غرفة المالبس
4.79 حمام 3 غرفة النوم الرئيسي
19.7 صالة المعيشة / غرفة نوم

21.36 غرفة نوم 2
15.58 غرفة نوم 3
23.6 منطقة السلم والطرقات
5.71 حمام 4

21.34 غرفة نوم 1
15.6 غرفة نوم 2
5.79 حمام 5
5.28 غرفة المربية
2.5 حمام غرفة المربية
2.27 غرفة غسيل

24.72 السلم والطرقات



اللؤلؤة 5



المساحة م2التفاصيل

22.59مجلس الرجال
مغسلة حمام مجلس الرجال

حمام 1 مجلس الرجال
مدخل جانبي

غرفة الطعام
طرقات وسلم داخلي

حمام 2
طرقات حمام

مطبخ
صالة المعيشة

2.84
3.47
7.78
15.6
15.79
4.5
3.55
16.18
21.8

الدور األرضي

الدور األول
المساحة م2التفاصيل

18.76غرفة نوم رئيسية
غرفة المالبس

حمام 3 غرفة النوم الرئيسي
صالة المعيشة / غرفة نوم

غرفة نوم 2
غرفة نوم 3

5.25
4.76
21.54
21.9

15.58
منطقة السلم والطرقات

حمام 4
24

5.74

اللؤلؤة 5
بمساحة 316.59 م2

الدور الثانيالدور األرضي

الدور األول

الدور الثاني
التفاصيل

4.55غرفة المربية
حمام غرفة المربية

غرفة غسيل
السلم والطرقات

2.67
1.05

15.29

الدور األرضيالدور األولالمساحة م2 الدور الثاني



اهتمام
وجودة ..

اهتمام وجودة..

صممــت لؤلــؤة الديــار وفــق أحــدث المواصفــات الهندســية العالميــة مــع 
مراعــاة أدق التفاصيــل، فهــي تشــتمل علــى تصاميــم عصريــة ذكيــة تتميــز 
بالمتانــة والتشــطيب الراقــي، بدايــة مــن اختيــار مــواد البنــاء ذات الجــودة 
المتميــزة، والتصميــم الداخلــي والتقســيم المذهــل الــذي ينــم عــن إبــداع كبيــر 

ــة. ــات الســكنية العصري ــة المتطلب ودقــة فــي تلبي

شركائنا بالنجاح:



تلیق
بعائلتك

نسعد بتواصلكم وزيارتكم..
في موقع المشروع بينبع البحر – مركز المبيعات

Aldyar.sa
info@aldyar.sa

لمشــاهدة الفيلــم التعريفــي للمشــروع ولمعلومــات آخــرى 
يرجــى مســح الباركــود التالــي:



المقاولالمطورالمالك



Aldyar.sa
info@aldyar.sa


