




أســتمرار لنهــج شــركة مــدى الشــرقية للتطويــ�ر العقــاري بتنفيــذ المشــاريع المميــزة 
ــدة ، وبعــد إعتمــاد الشــركة مــن قبــل وزارة اإلســكان لمشــروع واحــة مــدى  و الجدي
لتنفيــذ  اعتمادهــا  تــم  المملكــة  مســتوى  علــى  شــركات  ثمانيــة  مــن  كواحــدة 
المشــروع ســوف يتــم تنفيــذ مشــروع واحــة مــدى والــذي يقــع بــن طريــ�ق مطــار 
الملــك فهــد الدولــي و طريــ�ق الريــاض علمــًا بأنــه مــن األحيــاء الســكنية الجديــدة في 
المنطقــة الشــرقية . إن مشــروع واحــة مــدى يت�كــون مــن ٦ أبــراج ســكنية تحتــوي كل 
٢٨٢ شــقة تحتــوي علــى خدمــات مميــزة كالمصاعــد و المواقــف المظللــة ، وغــرف 
خاصــة للتخلــص مــن النفايــات ، خزانــات الميــاه ذات الســعة العاليــة ، حدائــق و العــاب 

االطفــال ، نظــم الحمايــة و االمــن و غريهــا .

ثائر بن قاسم العوجان 
العضو المنتدب



تخطيــط و تصميــم وتطويــ�ر أحيــاء ســكنية مت�كاملــة تغطــي جــزءًا هامــًا مــن األحتيــاج 
الســكني فــي المملكــة العرب�يــة الســعودية . 

ت�كامــل جميــع العناصــر فــي هــذة األحيــاء الســكنية مــن بنيــة تحيــة ، خدمــات و مرافــق 
عامــة ، شــوارع ، طــرق مشــاة ، و منتزهــات و مناطــق خضــراء .

العرب�يــة  للمملكــة  الحديثــة  الرؤيــة  تحقيــق  فــي  المشــاريع  هــذة  تســاهم  أن 
الســعودية ) ٢٠٣٠ ( مــن حيــث رفــع المســتوى المعيشــي للمواطــن الســعودي و 

إي�جــاد نمــط حيــاة راقــي و مســتدام .

تخطيــط المســكن المالئــم للمواطــن المحاكــي للحداثــة بتصميــم بيــوت ت�تناســب مــع 
المواقــع .

الرؤية و األهداف





يقــع مشــروع واحــة مــدى بالمنطقــة الشــرقية غــرب مدينــة الدمــام ، ضمــن حــي 
ســكني مت�كامــل تابــع لــوزارة اإلســكان تبلــغ إجمالــي مســاحته حوالــي ١٠ مليــون مــر 
مربــع. ويمثــل مشــروع واحــة مــدى المرحلــة الثانيــة مــن مشــروع وزارة اإلســكان 
علــى مســاحة أرض تقــارب واحــد و عشــرون ألــف مــر مربــع . ويحــد أرض المشــروع 

ــاض الســريع . ــ�ق الدمــام الري ــة الجنوبيــة طري مــن الناحي

موقع المشروع





صمــم المشــروع بطريقــة مناســبة ُيحاكــي رؤيــة المملكــة العرب�يــة الســعودية  حيــث 
أن مشــروع واحــة مــدى عبــارة عــن مجمــع ســكني نموذجــي مت�كامل الخدمــات مكون 
مــن )٢٨٢ ( شــقة ســكنية . وت�تــوزع هــذة الشــقق علــى ســتة مجــاورات ســكنية و 
فــي منتصــف كل مجموعــة مــن المجــاورات يوجــد فــراغ عمرانــي جميــل يحتــوي علــى 
حدائــق و مســاحات خضــراء و مالعــب لألطفــال و مســجد . ويعكــس المشــروع معايــ�ري 

وزارة اإلســكان فــي توفــري بيئــة ســكنية مثاليــة لمواطنــي . 

نبذة عن الفكرة التصميمة للمشروع 





معايــ�ري  كافــة  يراعــي  شــديد  بإهتمــام  الســكنية  الوحــدات  جميــع  تصميــم  تــم 
االأســتخدام المريــ�ح ألفــراد األســرة . كمــا تــم األهتمــام بالتفاصيــل المعماريــة و 
الفنيــة و مــواد البنــاء عاليــة الجــودة التــي تضمــن للســكان الجمــال و التناســق و 

. الراقــي  المســتوى 

مــن ناحيــة آخــرى ووســط كل مجموعــة مــن المجــاورات الســكنية هنــاك مســجد 
وحديقــة و مســاحات خضــراء ومالعــب لألطفــال تســاهم فــي إي�جــاد بيئــة ســكنية 

. مثاليــة و مســتوى معيشــي راقٍ ومســتدام 

مستوى معيشي راقي و مستدام





تــم تصميــم جميــع الوحــدات الســكنية بإهتمــام شــديد يراعــي كافــة معايــ�ري مشــروع 
ت�تــوزع هــذه الشــقق علــى ســتة   . واحــة مــدى يت�كــون مــن )٢٨٢ ( شــقة ســكنية 

مجــاورات ســكنية ، وتــم تشــكيل الشــقق الســكنية علــى نموذجــن :

النمــوذج )A( : ويت�كــون مــن غرفتــن نــوم و جميــع المرافــق المذكــورة ، وتقســم 
الــى ثالثــة مســاحات ) ١٣٠ ، ١٤٠ ، ١٤٢.٥٠ ( مــر مربــع .

النمــوذج )B( : ويت�كــون مــن ثــالث غــرف نــوم و جميــع المرافــق المذكــورة ، وتقســم 
الــى ثالثــة مســاحات ) ١٥٢.٦٠ ، ١٦٣.٥٠ ، ١٧٢،١٥ (مــر مربــع

مكونات المشروع 





عمارة سكنية )أ(

الدور األرضي

2

1

3
4

5



عمارة سكنية )أ(

الدور األرضي

المدخل الرئيسي

سلم ١-٢

غرفة النفايات

الموزع

المصعد الخدمة

مصعد )١(

23.7 م2

13.8 م2

16.8 م2

1.3 م2

8.4 م2

4.4 م2

مصعد)٢(

المدخل الخلفي

غرفة الكهرباء

4.4 م2

9.5 م2

12.2 م2



عمارة سكنية )أ(

الدور المت�كرر

2

1

3
4

56



عمارة سكنية )أ(

الدور المت�كرر

الموزع

سلم ١-٢

مصعد الخدمة

غرفة النفايات

غرفة الكهرباء

مصعد )١(

69.4 م2

13.8 م2

8.4 م2

4.9 م2

1.4 م2

4.4 م2

4.4 م2مصعد)٢(



عمارة سكنية )أ(

شقة ١

مدخل الشقة

ممر الشقة

مطبخ

حمام ضيوف

مجلس + طعام

غرفة المعيشة

12 م2

8.7 م2

12.2 م2

3.12 م2

23.1 م2

23.4 م2

حمام غرفة النوم

غرفة نوم ١

4.85 م2

15.6 م2

غرفة نوم ٢

غرفة نوم رئيسية

15.6 م2

18.2 م2

3.6 م2حمام حجرة النوم الرئيسية 



عمارة سكنية )أ(

شقة ١



عمارة سكنية )أ(

شقة ٢

ممر الشقة

ممر الشقة

مطبخ

حمام ضيوف

مجلس

غرفة طعام 

8 م2

10.7 م2

13.2 م2

3.3 م2

18.4 م2

12.4 م2

غرفة معيشة

حمام غرف النوم 

18.7 م2

3.6 م2

حجرة نوم ١

حجرة نوم رئيسية 

13.65 م2

20 م2

4.7 م2حمام حجرة النوم الرئيسية 



عمارة سكنية )أ(

شقة ٢



عمارة سكنية )أ(

شقة ٣

مدخل الشقة

ممر الشقة

مطبخ

حمام ضيوف

مجلس + طعام

غرفة معيشة

7 م2

14.2 م2

13.2 م2

3.3 م2

28 م2

18.7 م2

حمام غرف النوم

غرفة النوم ١

3.6 م2

13.65 م2

غرفة النوم ٢

غرفة نوم رئيسية

13.65 م2

20 م2

حمام غرفة النوم الرئيسية

غرفة المرب�ية

4.7 م2

4.7 م2

2.2 م2حمام المرب�ية



عمارة سكنية )أ(

شقة ٣



عمارة سكنية )ب(

الدور األرضي

2

1

3
4

5



عمارة سكنية )ب(

الدور األرضي

المدخل الرئيسي

سلم ١-٢

غرفة النفايات

الموزع

المصعد الخدمة

مصعد )١(

19 م2

13.8 م2

16.8 م2

77.4 م2

8.4 م2

4.4 م2

مصعد)٢(

غرفة الكهرباء

4.4 م2

12.2 م2



عمارة سكنية )ب(

الدور المت�كرر

2

1

3
4

56



عمارة سكنية )أ(

الدور المت�كرر

الموزع

سلم ١-٢

مصعد الخدمة

غرفة النفايات

غرفة الكهرباء

مصعد )١(

58.3 م2

13.8 م2

8.4 م2

4.9 م2

1.4 م2

4.4 م2

4.4 م2مصعد)٢(



عمارة سكنية )أ(

شقة ١

مدخل الشقة

ممر الشقة

مطبخ

حمام ضيوف

مجلس + طعام

غرفة المعيشة

8.8 م2

9.7 م2

13.2 م2

2.8 م2

27.4 م2

20.7 م2

حمام غرفة النوم

غرفة نوم ١

3.6 م2

13 م2

غرفة نوم رئيسية

حمام حجرة النوم الرئيسية 

18 م2

4.7 م2



عمارة سكنية )ب(

شقة ١



عمارة سكنية )أ(

شقة ٢

مدخل الشقة

ممر الشقة

مطبخ

حمام ضيوف

مجلس + طعام

غرفة المعيشة

8.8 م2

9.7 م2

13.2 م2

2.8 م2

27.4 م2

20.7 م2

حمام غرفة النوم

غرفة نوم ١

3.6 م2

13 م2

غرفة نوم رئيسية

حمام حجرة النوم الرئيسية 

18 م2

4.7 م2



عمارة سكنية )ب(

شقة ٢



عمارة سكنية )أ(

شقة ٣

مدخل الشقة

ممر الشقة

مطبخ

حمام ضيوف

مجلس + طعام

غرفة المعيشة

8.7 م2

11.9 م2

12 م2

3.1 م2

23.1 م2

23.4 م2

حمام غرفة النوم

غرفة نوم ١

4.6 م2

16 م2

غرفة نوم ٢

غرفة نوم رئيسية

16 م2

23.75 م2

5.1 م2حمام حجرة النوم الرئيسية 



عمارة سكنية )ب(

شقة ٣



















المواصفات 

- موزع الدور : سرياميك جودة عالية 
- المداخيل : سرياميك جودة عالية 

-المميزات الخارجية : سرياميك جودة عالية 
- األرضيات : سرياميك جودة عالية 

- جدران الحمامات : سرياميك جودة عالية 
- الت�كي�يف : ت�أسيس لت�كي�يف سبليت لكل الغرف 

- األبواب الداخلية : خشب 
- األبواب الداخلية : خشب 

- النوافذ : زجاج مزدوج معزول
-األدوات الصحية : أطقم و إكسسوارات ذات جودة عالية

- مواقف للزوار   

- حدائق 
- أماكن ألعاب أطفال 

- نظام إنذار الحري�ق و كشف الدخان 
- نظام مكافحة حري�ق : حسب متطلبات الدفاع المدني

- نظام إنبوب التخلص من النفايات في كل طابق 
- نظم أمن و حماية المشروع 

- التمديدات الكهربائية : مطابقة للمواصفات و ذات جودة عالية 
- تمديدات التغذية  الصرف : ذات جودة عالية 
- خزانات مياة : وفق المواصفات المعتمدة 

- موقف مظلل لكل شقة  

الضمانات

موزع الكهرباء الرئيسي
الهيكل اإلنشائي

خزانات المياه 
ضمان عزل األسطح 

مواد السباكة - صرف
مواد السباكة - تغذية 

األفياش و المفاتيح الكهربائية 
مراوح الشفط

موزع الكهرباء الثانوي  

األطقم الصحية 
األبواب الخشبية مع اإلكسسوارات

مضخة المياه 
اإلنارة 

أعمال األلمنيوم 
أعمال السباكة و الكهرباء و الدهانات

المصاعد   

٢٥ سنة
١٥ سنة 

١٠ سنوات
١٠ سنوات  
١٠ سنوات  
١٠ سنوات  
١٠ سنوات  

سنتان
سنتان  

سنة
سنة
سنة
سنة
سنة
سنة

سنة   

سنة واحدة على جميع األعمال لكامل الوحدة السكنية

الضمانات مقدمة من المقاولني و الموردين للمشروع 






