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| جوهرة الرصيفة

متتع بالسكن الذي تريد يف قلب مكة املكرمة

ــه  ــع ب ــتفاد ويُنتف ــذي يُس ــن ال ــيء الثم ــي ال ــرة” ه “جوه

ويبقــى عــى حالتــه الطبيعيــة واألصليــة ، لــذا اخرتنــا هــذا 

االســم ليكــون هويــًة فريــدًة لهــذا املــروع الســكني املميز 

ــاع األرض. ــر بق يف أطه
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املوقع
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الوحدات السكنية تحت اإلنشاء 

هــو برنامــج يتيــح متلــك الوحــدات الســكنية قبــل أو أثنــاء مرحلة 

العقاريــن  الربنامــج املطوريــن  يُلــزم  و  البنــاء  أو  التطويــر 

بالتنفيــذ وفقــاً للخطــة الزمنيــة لــكل مــروع حســب النــامذج و 

ــدة . ــات املعتم املواصف
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نبذة عن املرشوع

يقــع املــروع يف مدينــة مكــة املكرمــة، أطهــر بقــاع األرض داخــل حــد الحــرم 

املــي يف حــي الرصيفــة، بــن طريقــي الدائــري الثالــث والرابــع عــى مســاحة 

إجامليــة 87,660 مــرت مربــع، مقســمة عــى 3 قطــع أرايض.

يتميــز املــروع مبوقــع مثــايل فريــد وتصميــم هنــديس مميــز، يجمــع 

ــات األرس  ــب احتياج ــذي يناس ــم وال ــوع التصامي ــة ، متن ــاطة والعرصي ــن البس ب

الســعودية بإختــاف أعدادهــا مــن خــال مجموعــة منــاذج مختلفــة املســاحات.
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مكونات املرشوع الرئيسية

يتكــون املــروع مــن 1035 وحــدة ســكنية موزعــة عــى 33 عــامرة ســكنية كل 

عــامرة عبــارة عــن 8 طوابــق، و تــم تشــكيل الوحــدات الســكنية عــى 5 منــاذج:

منوذج  أ : ويتكون من غرفتي نوم، واملساحة الكلية حوايل 132-143 م² .

منوذج ب: ويتكون من 3 غرف نوم، واملساحة الكلية حوايل 175-186 م² .

منوذج َب: ويتكون من 3 غرف نوم، واملساحة الكلية حوايل 181-187 م² .

منوذج ج : ويتكون من 4 غرف نوم، واملساحة الكلية حوايل 197-214 م² .

منوذج د : ويتكون من 3 غرف نوم، واملساحة الكلية حوايل 179-181 م² .
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منوذج أ
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ــث منوذج أ ــع، حي ــرت مرب ــاحة  143.6 م ــرة، مبس ــات الصغ ــب العائ ــكنية تناس ــدات س وح

يغطــي هــذا النــوع مــن الوحــدات رضوريــات الحيــاة وأساســيات املســتقبل يف 

ــة. ــزة وفّعال ــاحة متمي مس
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منوذج أ
مكونات الوحدة السكنية

املساحة الكلية
 143.6 مرت مربع
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منوذج ب
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العائــات منوذج ب تناســب  مربــع،  مــرت   186.8 املســاحة   متوســطة  ســكنية  وحــدات 

املتوســطة، وتلبــي جميــع احتياجاتهــا املختلفــة، مــن الغــرف الرحبــة إىل 

العائلــة. مجالــس 
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منوذج ب
مكونات الوحدة السكنية

املساحة الكلية
 186.8 مرت مربع
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منوذج َب
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وحدات ســكنية متوســطة املســاحة 187 مــرت مربع، تناســب العائات املتوســطة، منوذج َب

وتلبــي جميــع احتياجاتهــا املختلفــة، مــن الغرف الرحبــة إىل مجالــس العائلة.
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منوذج َب
مكونات الوحدة السكنية

املساحة الكلية
187 مرت مربع
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منوذج ج

30

ــا منوذج ج ــا كل م ــر به ــث يتوف ــع، حي ــرت مرب ــرة  214 م ــاحة كب ــكنية ذات مس ــدات س وح

تحتاجــه األرسة مــن غــرف النــوم الواســعة، واملجالــس وغــرف املعيشــة.

ــاء   ــى قض ــاعدك ع ــك، تس ــبة لوحدت ــة مناس ــود إطال ــع وج ــر م ــك وأك كل ذل

أوقــات مليئــة باإلســرتخاء.
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منوذج ج
مكونات الوحدة السكنية

املساحة الكلية
214 مرت مربع
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منوذج د
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وحدات ســكنية متوســطة املســاحة  181 مرت مربع، تناســب العائات املتوســطة، منوذج د/1

وتلبــي جميــع احتياجاتهــا املختلفة، مــن الغــرف الرحبة إىل مجالــس العائلة.
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منوذج د/1
مكونات الوحدة السكنية

املساحة الكلية
181 مرت مربع
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وحدات ســكنية متوســطة املســاحة 179 مــرت مربع، تناســب العائات املتوســطة، منوذج د/2

وتلبــي جميــع احتياجاتهــا املختلفة، مــن الغرف الرحبــة إىل مجالــس العائلة.
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منوذج د/2
مكونات الوحدة السكنية

املساحة الكلية
179 مرت مربع
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الرشوط واملميزات 

مواصفات التشطيب و املواد:

• الدهان من أجود الخامات العاملية.

• عوازل مائية ألسطح ودورات املياه.

• عوازل حرارية لألسطح والجدران الخارجية.

• أبواب خشبية ذات جودة عالية.

• النوافذ زجاج مزدوج عازل للحرارة.

• السراميك مطابق للمواصفات واملقاييس السعودية.

• الحديد الخرسانة الكابات و األساك مطابقة للمواصفات السعودية.
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الضامنات

• الهيكل اإلنشايئ مضمون ملدة خمسة عر سنة.

• العوازل املائية مضمونة ملدة عر سنوات.

• الخزانات مضمونة ملدة سنتن.

• أعامل السباكة مضمونة ملدة سنة واحدة.

• أعامل الرتكيبات الكهربائية مضمونة ملدة سنة واحدة.

• األبواب الخارجية والداخلية مضمونة ملدة سنة واحدة.
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نبذة عن مطور املرشوع

رسالتنا

رؤيتنا

تأسســت رشكــة إجــزاال للتجــارة و اإلســتثامر العقــاري يف عــام 1967 و مقرهــا يف 

مدينــة الخــرب يف اململكــة العربيــة الســعودية. مــع مــا يقــرب مــن نصــف قــرن مــن 

الخــربة، تواصــل الركــة التفــوق يف تطويــر املشــاريع العقاريــة النوعيــة مــن 

ــات و مواصفــات العمــاء. املشــاريع املتوســطة إىل الكبــرة، والتــي تلبــي متطلب

إنجــاز أعاملنــا مــن خــال االعتــامد عــى مهــارات األفــراد املحرتفــن امللتزمــن 

بتقديــم خدمــات عاليــة الجــودة ميكــن لعمائنــا الوثــوق بهــا.

أن نكــون رشكــة رائــدة يف مجــال التطويــر و االســتثامر العقــاري مــن خــال متيزنــا 

عــن املنافســن، و تقديــم خدمــات متخصصــة فريــدة وحلــول ســكنية مميــزة توافق 

تطلعــات ومواصفــات العمــاء.
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للتواصل واإلستفسارات

053 666 11 45 
info@jawharatalrusseifa.com


