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إسكـــان جـــازان





شــركة مبانــي الصفوة المحدودة هي من الشــركات الرائدة في الســوق العقــاري بالمملكة 
العرب�ية السعودية نتيجة خربات على مدى أكرث من 31 عامًا.

قدمت خاللها الشــركة العديد من المشــروعات التي حازت على ثقة و إعجاب شــريحة واســعة 
من العمالء بالمملكة.

و ت�ت¦كون الشركة من مجموعة شركات مت¦كاملة تعمل على نجاح المنظومة اإلست�ثمارية منها 
شركة المقاوالت و شركة التطوي¦ر العقاري و شركة إدارة األمالك و المحافظ العقارية.

و تضــم مجموعة شــركات مباني الصفــوة المحدودة مجموعة مختارة مــن الكوادر الوظيفية 
تمتلــك مــن المهــارات و المهنيــة مــا يؤهلهــا للحفــاظ علــى ريــادة الشــركة بكافــة المجــاالت 

المرتبطة بالتطوي¦ر العقاري.
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" مواصفات تشطيب الوحدات السكنية "

مواصفات التشطيبات العامة للعماراتمواصفات التشطيبات للشقق

األرضيــــات:

غرف النوم وغرف المعيشة والصاالت والممرات بورسلني نوعية فاخرة نخب أول.

غرف الخادمة والحمامات والمطابخ سرياميك نوعية فاخرة نخب أول.

الحوائـــط :

جميع حوائط الصاالت والممرات وغرف النوم دهانات بالستيك من  نوعية فاخرة 

( مع عمل ديكورات لحائط بالصالة وحائط بالمجلس ).

جميع حوائط الحمامات والمطابخ سرياميك نوعية فاخرة حتى السقف.

األسقـــف : 

أسقف الوحدة ( دهانات بالستيك أبيض ) من نوعية فاخرة  مع عمل ديكورات جبسية

 ذات إضاءة.

طقم الحمامات :

أطقم الحمامات من الخزف السعودي أو مستورد نوعية فاخرة.

جميع المحابس والخالطات ( جروهي ) أو ما يعادلها.

أحواض المطابخ استنلس ستيل نوعية فاخرة ( 2 عني وصفاية ).

األبـــــواب :

باب الوحدة من الخشب المصمت ومغلفة بقشرة خشبية بديكورات فاخرة.

أبواب الغرف الداخلية من خشب السويد الفاخر ودهانات عصرية ومعالجة ضد

الرطوبة والحشرات.

جميع إكسسورات األبواب واألقفال من نوعية فاخرة.

الشبابيك :

جميع شبابيك الوحدة السكنية من قطاعات األلومنيوم المزدوج واإلكسسوارات 

من نوعية فاخرة واللون يتناسب مع الوجهات.

األعمال الكهربائية وتوصيالته :

األسالك و الكابالت المستخدمة صناعة سعودية و مطابقة للمواصفات القياسية السعودية

انرتكوم مرئي بكل وحدة موصل لمدخل العمارة ودور البدروم.

مفاتيح الكهرباء ( مدخل ومخرج كهرباء للصاالت وغرف النوم والمطبخ والحمامات )

 من نوع ليجراند أو ما يعادلها.

اللوحات الكهربائية و القواطع ماركة ABB  أو Schneider أو ما يعادلهما.

مدخل العمارة :

مدخل العمارة ينفذ من الرخام وأحواض الزهور واألباليك بديكورات متميزة.

الساللم الرئيسية بالمدخل من الرخام.

المصاعــــد :

تركيب عدد 4 مصاعد حديثة ومتطورة لكل عمارة سعة 8 أشخاص للمصعد متسوبيشى أو

ما يعادلها.

الواجهـــات :

واجهة العمارة من الدهانات المقاومة للعوامل الجوية مع تشكيالت ديكوريه من الحجر 

األردني.  
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جازان
جازان لؤلؤة الجنوب، بها البحر والجزر والجبل والسهل، بها

الطبيعة الخالبة، بها الكرم والطيبة وحسن االستقبال، جازان

عراقة الماضي ورورعة الحاضر وروح المستقبل.

ألهل جازان... نبني أروع مكان.



13



4

الصفوة جاردن
ألنك تستحق حياة تمتاز بالهدوء والراحة والرفاهية في مجمتع راقي وبيت آمن

لتنعم بكل متطلبات الحياة العصرية في مكان واحد.

شركة مباني الصفوة تقدم لك ماتستحق. مشروع الصفوة جاردن. إنه بداية

لحياة جديدة وسط مدينة جازان لتحظى أنت وعائلتك بأسلوب حياة راقي

يجمع مابني رغد العيش وفخامة الخدمات وروعة التصاميم ويحافظ

على التقاليد العريقة.
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تم اختيار موقع                          بعناية ليمثل االمتداد الطبيعي للعمران بمدينة جازان، 

حيث الُبعد عن الزحام والقرب من األماكن الحيوية الهامة كجامعة جازان ومطار الملك 

عبداّهللا وكورنيش المدينة.
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الموقع العام

طري�ق األمري متعب

مطار الملك عبداّهللا

إدارة الجامعة

المدرسة العالمية للغات

شركة المراعي

ش
ق الكورني

طري�

كلية المجتمع

جامعة جازان
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مسجـــد

مبنى إداري

 منطقة مطاعم وكافيهات

قاعة حفالت

فنـــدق

مول تجاري

الساحة المركزية

مناطق ألعاب أطفال

مسابـــح

GYM & SPA

الموقع العام
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مساحات خضراء

مع بداية نهار جديد في الصفوة جاردن تبدأ يومك بنشاط في الممشى الرياضي
المحاط بالمساحات الخضراء و األشجار الطبيعية.
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نـادي صحـي

استمتع بممارسة نشاطك الرياضي في النادي الصحي المت¦كامل الخدمات بأحدث األجهزة الرياضية والساونا
و الجاكوزي ووفرنا أيضًا نادي صحي نسائي مت¦كامل لتجددي نشاطك وتنعمي بالصحة و الحيوية.



مسابح للرجال ومسبح للنساء واألطفال

حان وقت المرح والسباحة أنت وأطفالك في المسبح المجهز بالخدمات المت¦كاملة
مع نظام إلكرتوني للحفاظ على درجة حرارة المياه عند مستويات معتدلة دائمًا.

كما يوجد مسبح نسائي مغطى مستقل بنفس المواصفات.
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مناطق ألعاب أطفال وحضانة
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وألننا ندرك ما يحتاجه أطفالك وفرنا في الصفوة جاردن جميع سبل الرتفيه في منطقة ألعاب األطفال
مع مركز تعليمي لتنمية مهاراتهم ووفرنا أيضًا حضانة ومركز رعاية لألطفال حتى سن 5 سنوات لت�تمكن

ربة المنزل من الذهاب للعمل أو إنهاء مشاوي¦رها وهي مطمئنة.



فندق بإدارة عالمية

يضم الصفوة جاردن فندق 4 نجوم  بإدارة عالمية يضم 10 أدوار بمساحة إجمالية 9000 مرت 

ملحق به مواقف خاصة للنزالء بمدخل خاص منفصل عن المداخل السكنية.

14



15

مبنى األعمال اإلداري

كما يضم الصفوة جاردن مبنى األعمال اإلداري يضم 10 أدوار بمساحة إجمالية 

9250 مرت يصلح لجميع األنشطة اإلدارية المختلفة.
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المسجـــــد

في قلب الصفوة جاردن ُصمم المسجد على أحدث الطرازات

 المعمارية بارتفاع 3 أدوار بمساحة 3300 مرت ليواكب الروح

 العصرية لمكونات المشروع.
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الصفوة جاردن مول

على مساحة إجمالية 18000 مرت مربع وبارتفاع 4 أدوار تم تصميم

الصفوة جاردن مول ليكون األرقى في جنوب المملكة ليكون

وجهتك المفضلة للتسوق، ويضم هايرب ماركت ومنطقة

ألعاب ترفيهية باإلضافة للمحالت التجارية.



احتفل بأجمل لحظات حياتك في الصفوة جاردن في قاعة المناسبات التي ت�تسم 

بالفخامة و اإلبهار على مساحة إجمالية 5200 مرت.
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قاعة إحتفاالت
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المركز التجاري

تمتع بتجربة تسوق فريدة وسط أرقى تجمع للماركات التجارية العالمية الكربى والتي

تلبي كافة متطلبات األسرة.



ألن أمنك وسالمتك األهم. تم ت¦أمني الصفوة جاردن بأحدث وسائل األمن والحراسة ببوابات
 إلكرتونية وكامريات مراقبة تعمل على مدار الساعة باإلضافة إلى األفراد المدرب�ني على أعلى

مستوى لتنعم باألمان والطمأنينة أنت وعائلتك.
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األمن والحراسة
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مواقف سيارات

في الصفوة جاردن وفرنا مواقف خاصة بالوحدات السكنية بمدخل خاص منفصل عن مواقف

المول التجاري بها خدمة غسيل السيارات اإللكرتوني.
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منطقة مطاعم وكافيهات

استمتع بتناول عشائك في الصفوة جاردن في منطقة

المطاعم المفتوحة في الهواء الطلق حول النافورة المضيئة

وشالالت المياه.
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(A) عمارة نموذج
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4 ×5.3 غرفة نوم رئيسية  
4 ×3.8 غرفة نوم 1  

3.8 ×3.9 غرفة نوم 2  
2 × 1.7 حمام غرفة نوم رئيسية  
2 ×1.7 غرفة المالبس  

1.3 ×2.4 حمام األسرة   
3.8×4.9 الصالة   

1
2
3
4
5
6
7

منطقة األسرة

4.1 ×3.5 المطبخ   
1.5 ×2.5 غرفة الخادمة  
1.5 ×1.5 حمام غرفة الخادمة  

8
9
10

منطقة الخدمات

4.1 ×4 غرفة الطعام  
5.2 ×4.3 المجلس   
1.9×1.3 حمام الضيوف  

11
12
13

منطقة الضيوف



(B) عمارة نموذج
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4×4.5 غرفة النوم الرئيسية  
4×4.2 غرفة نوم 1   

4×24.2 غرفة نوم 2  
1.8×2.2 حمام غرفة النوم الرئيسية 
1.7×2.7 غرفة المالبس  

1.8×2.4 حمام األسرة  
3.7×5.6 الصالة   

1
2
3
4
5
6
7

منطقة األسرة

3.99 ×4.39 المطبخ   
1.8 ×2.21 غرفة الخادمة  

1.8 ×1.1 حمام غرفة الخادمة  

8
9
10

منطقة الخدمات

4×5.23 مجلس   
4.25×3.9 غرفة الطعام  

1.4×2 حمام الضيوف  

11
12
13

منطقة الضيوف
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