
"العروض السكنية ٢٠٢٠"
العرض ساري حتى ٣١ أكتوبر



المطّور الرئيسي لمدينة الملك عبد ا�ه االقتصادية
هي شركة إعمار المدينة االقتصادية 

لماذا كيك؟

نبذة عن المطور

صورة واقعية من منتجع أوشيانا 

٢

 إعمار المدينة االقتصــادية هي شركة تطويــر عقــاري مدرجــة يف الســوق الماليــة السعودية(تداول)، ويتمحور تركيزها 

 األساسي حول تخطيط وتطوير مدينة الملك عبد ا�ه االقتصادية. عندما قامت الشركة بالطرح العام األولي الناجح يف

عام 2006م، سجلت إنجازاً تاريخياً بارزاً  إذ قام أكثر من نصف المواطنين السعوديين باالكتتاب يف أسهمها

ً  تهدف مدينة الملك عبد ا�ه االقتصادية ألن تكون مساهماً رئيسياً يف تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠، وهي تعد مساهما

 رئيسياً �شراكة بين القطاعين العام والخاص. تعد هيئة المدن والمناطق االقتصادية الخاصة الجهة التنظيمية الوحيدة

 لمدينة الملك عبد ا�ه االقتصادية. تقدم الهيئة مجموعة واسعة من الحوافز تشمل ما يلي: ملكية أجنبية بنسبة ١٠٠ ٪

 Àفراد والمؤسسات، وأنظمة متكاملة �موانئ ومناطق التخزين الجمركية، وسهولة الحصول عىل التصاريح والرخص

. المرتبطة بالمعيشة والعمل وتشغيل األعمال وتملك وإدارة العقارات

أحـيــاء ســاحـليـة عـىل البحــر األحمــر

مرافــق وخدمــات عىل مستوي عالمي

منتجـــات سكنيـــة بعـــروض متـنوعــة

بنية تحتية متكاملة وتخطيط عصري

.



كيك باألرقام

٣

١٨,٣٠٧
عدد األشجار و النخيل

 

٢٤ ساعة / ٧ أيام
حراسة أمنية

خدمات سياحة وترفيه

 

٥ مراكز تعليمية
TWA/MBSC/NAA
٣ مكتملة/٢ يف الخطة

 

١٤ كم
من الطرق المخصصة

�مشي والدراجات 

 

١٣
حديقة عامة

٥٠٠,٠٠٠ م٢
من المسطحات

الخضراء المزروعة 

 
 

١٨١ مليون م٢
مساحة المدينة أكبر من

واشنطن العاصمة 

 ٧ مراكز مجتمعية
٧ مراكز مجتمعية مكتملة / ٣ يف الخطة

 

٪٨٥
من مياه الصرف الصحي

يتم معالجتها 

 

٥ فنادق ومنتجعات
 فندق الفيوز, فندق البيلسان

شقق السنرايز, منتجع أوشيانا
والغونا اسكيب 

 

٣ مساجد
٣ مساجد مكتملة / ٦ يف الخطة

 

١٨ حفرة
ملعب غولف عالمي متكامل

حائز عىل جوائز تصميم عالمية 

صورة واقعية من فندق فيوز 



مـجـمـع التقنيـة Ëعمال
Technology Park

محطة قطار الحرمين السريعة
Haramain High-Speed Railway Station

Main Entrance المدخل الرئيسي

The Red Sea البحر األحمر

طريق الحجاز
Hejaz Boulevard

طريق المدينة المنّورة الشمالي
Madinah Road North

مطار جدة  110 كم
Jeddah Airport 110 Km

المدينة المنّورة
To Madinah

 طريق البحر األحمر
Al Bahr Al Ahmar Boulevard

Lagoona Escape منتجع الجونا إسكيب

YAM Beach K-MAXشاطئ يام Sunriseكي- ماكس سنرايز

Lagoona Motor Park حلبة الجونا ¤سباقات

ICCA المركز الدولي لفنون الطهي

.

 تعتبر المناطق الساحلية ثمرة التطّورات المتنامية التي تشهدها مدينة

 الملك عبد ا�ه االقتصادية، وقد تم تصميمها بدقة من قبل مخططين

الحلول من  مجموعة  أكبر  لتقديم  عالمي  مستوى  عىل   ومهندسين 

السكنية لتلبية أرقى المعاييـر الخاصة بالسكان فـي المستقبل

تصميم وتخطيط عصري

.



٥

حي الشــــروقحي البيلســــانحي المــــــروج

بدایات مشرقۀ على طریقۀ البیلسانخیارات عصریۀ لمنزل عائلتک مستوحى من أحضان الطبیعۀإعادة تعریف معنى الحیاة
حي التـــــالة جاردنــزحي الواحـــة

٥

اكتشــــف أحياء
مدينة الملك عبد ا¤ه االقتصادية 

أحـيــاء ســاحـليـة عـىل البحــر األحمــر

مرافــق وخدمــات عىل مستوي عالمي

منتجـــات سكنيـــة بعـــروض متـنوعــة

بنية تحتية متكاملة وتخطيط عصري



٦

االرتقاء
بجودة الحياة

 تعززت مكانة مدينة الملك عبد ا�ه االقتصادية كمدينة سعودية حديثة ووجهة سياحية متميزة يف
عام ٢٠١٩ عبر توفر تجارب فريدة عىل مدار العـام من خــالل برنامج موسمـي �فعاليـات الترفيـهيـة

األنشطـــة من  بالكامل  جديـــدة  سلسلة  حول  الموسمـــي"  الحيــــاة  "أسلـــــوب  برنــامج   بُني 
الهامة لنمط الحياة السعودي، آخذين التي تعكس الجوانب الحيوية   والفعاليــــات ومعالم الجذب 
 بعين االعتبار بأن األنشطة الخارجية تمثل جزءاً ال يتجزأ من الثقافة السعودية. تم إعداد وتفعيل
 برنامج �فعاليات الصيفية و الشتوية؛ من الكرة الطائرة الشاطئية إىل الجولف وسباقات الكارتينج
 يف حديقة جُمان والمطاعم العائمــة، وسينمــا الشــاطئ وكرات األلوان، والغوص يف الميــاه النقيــة

 �بحر األحمر

.

.



حي المروج السكني

 منطقة المروج بمداخلها الخاصة هي المنطقة السكنية األرقى
يف مدينة الملك عبد ا�ه االقتصادية

 تحتضن مساحتها الخضراء ملعب الغولف الذي يحتوي عىل ١٨
 حفرة تسديد، محاطة بسواحل خالبة عىل شاطئ البحر األحمر
يف استثنائي  بشكل  تقع  التي  المرموقة  المناطق  من   لتجعلها 
يف فريدة  مساكن  تتخللها  التي  الخضراء  األراضي  من   محيط 
تصميمها وبمواصفات عالية وقطع أراضي مميزة أعدت �تملك

.

.

٧

345 - 787

٣ - ٦ غرف نوم

اضغط هنا
سجل اهتمامك هنا

مركز تسوق المروج
حديقة المروج

إطاللة عىل مالعب الغولف العالمية
مسارات مخصصة �مشاة

مميــــزات الحـــي

امتلك يف حي المروج

م٢

 عروض خاصة لعمالء الدفع النقدي فقط

https://buy.kaec.net/residential/live-turquoise-campaign/?lang=ar&source=BIK Offers


حي التالة جاردنز السكني

متر، مليون   ٣٫٧ تزيد عن  التالة جاردنز مساحة   تغطي منطقة 
 وتوّفر أكثر من ٤٠٠٠ وحدة سكنية. تتكون التالة جاردنز من سبعة
من حي  كل  ويحتوي  مختلفة،  بمراحل  تطويرها  يتم   أحياء 
اجتماعية، ومرافق  شاسعة  خضراء  مساحات  عىل   أحيائها 
تتوفر والتي  التجارية،  والمناطق  والمدارس  المساجد   فهناك 
فارقة الخضراء عالمة  الطبيعة   وفق معايير حديثة تجعل من 
�حي، وهو ما يمنح األسر يف التالة جاردنز حياة فريدة من نوعها

واإلسبانية  التقليدية  العربية  بين  الفلل  تصاميم   تتراوح 
 باإلضافة إىل التصاميم الحديثة العصرية، كلها تتوفر بمساحات

.مختلفة وبمعايير عالمية

.

٨
العرض ساري حتى ٣١ أكتوبر

تطبق الشروط واألحكام

امتلك يف حي التالة جاردنز بأسعار
يال يف الشهر تبدأ من 7300 ر

٣ - ٥ غرف نوم

اضغط هنا
سجل اهتمامك هنا

مركز اجتماعي
حدائق عامة

مسارات �مشي والدراجات

مميــــزات الحـــي

عرض لمدة محدودة

وشركات   البنوك  من  شركائنا  خالل  من  متاح   التقسيط 
التمويل العقاري، ابتداًء من ١٠٪ دفعة أوىل

التنمية وصندوق  اإلسكان  وزارة  دعم  من  �مستفدين   يمكن 
العقاري االستفادة من العرض

م318-489٢

https://buy.kaec.net/residential/live-turquoise-campaign/?lang=ar&source=BIK Offers


حيث العصرية  العائلية  العقارات  من  مجموعة  هي   الواحة 
الواحة لك  تتيح  عائلتك.  بيت  تأسيس  يف  البدء  اآلن   يمكنك 
 فرصة اختيار نوع منزلك الذي ترغب به من بين أنظمة الشقق
المساحات من  تشكيلة  بين  من  االختيار  يمكنك  كما   والفلل، 
 واألنماط، وتشمل النمط اإلسباني والمغربي واإليطالي والعربي،
احتياجات النوم حسب  غرف  عدد  اختيار  إمكانية  إىل   باإلضافة 

عائلتك

AL WAHAحي الواحة السكني
٩

٢ - ٤ غرف نوم

اضغط هنا
سجل اهتمامك هنا

.

العرض ساري حتى ٣١ أكتوبر
تطبق الشروط واألحكام

امتلك يف حي الواحة بأسعار

مركـز اجتمــاعي ومسبــح
طرق مخصصــة �مشاة

حدائـــق عامة

مميــــزات الحـــي

يال يف الشهر تبدأ من 3800 ر

م324٢ - 223

عرض لمدة محدودة

وشركات   البنوك  من  شركائنا  خالل  من  متاح   التقسيط 
 التمويل العقاري، ابتداًء من ١٠٪ دفعة أوىل

التنمية وصندوق  اإلسكان  وزارة  دعم  من  �مستفدين   يمكن 
العقاري االستفادة من العرض

https://buy.kaec.net/residential/live-turquoise-campaign/?lang=ar&source=BIK Offers


حي البيلسان السكني
١٠

العرض ساري حتى ٣١ أكتوبر
تطبق الشروط واألحكام

 حي البيلسان، يمثل المحور الحيوي لمجتمع األحياء الساحلية
االجتماعية واألنشطة  األعمال  بين مركز  فريد يجمع   يف مزيج 
 والسكن مع إطاللة رائعة عىل الواجهة البحرية. تقع المارينا يف
 قلب حي البيلسان، مع تشكيلة واسعة من المطاعم والمقاهي
ونادي و  المرسى  ومنطقة  المائية  القناة  جانبي  عىل   المطلة 

اليخوت

بإطاللته الرملي  الشاطئ  يأتي  المارينا  من  خطوات  بعد   عىل 
متعة مع  المشي  ومسارات  المنتزهات  امتداد  عىل   الرائعة 

االنطالق خالل النهار وحتى لحظات الغروب الساحرة

.

.

امتلك يف حي البيلسان بأسعار
يال يف الشهر تبدأ من 3900 ر

47-282

استوديو - ٣ غرف نوم

اضغط هنا
سجل اهتمامك هنا

غرفة متعددة االستخدام / نادي
محالت تجارية ومطاعم

واجهة بحرية

مميــــزات الحـــي

م٢

عرض لمدة محدودة

وشركات   البنوك  من  شركائنا  خالل  من  متاح   التقسيط 
 التمويل العقاري، ابتداًء من ١٠٪ دفعة أوىل

التنمية وصندوق  اإلسكان  وزارة  دعم  من  �مستفدين   يمكن 
العقاري االستفادة من العرض

https://buy.kaec.net/residential/live-turquoise-campaign/?lang=ar&source=BIK Offers


حي الشروق السكني
١١

 منطقة الشروق هي المكان المثالي Àسر الشابة واألفراد حيث
مجتمع ضمن  التواجد  خالل  من  رائعة  لبداية  الفرصة   تمنحهم 

 يحقق جميع وسائل الراحة والرفاهية بأسعار معقولة

يف جديدة  حياة  لبداية  مستقبلية  رؤية  هي  الشروق   منطقة 
مدينة الملك عبد ا�ه االقتصادية

العرض ساري حتى ٣١ أكتوبر
تطبق الشروط واألحكام

.

.

امتلك يف حي الشروق بأسعار
يال يف الشهر تبدأ من 1500 ر

62 -160 م٢

١ - ٤ غرف نوم

اضغط هنا
سجل اهتمامك هنا

حدائق عامة
مالعب رياضة

 مصىل �حي

مميــــزات الحـــي

عرض لمدة محدودة

وشركات   البنوك  من  شركائنا  خالل  من  متاح   التقسيط 
 التمويل العقاري، ابتداًء من ١٠٪ دفعة أوىل

التنمية وصندوق  اإلسكان  وزارة  دعم  من  �مستفدين   يمكن 
العقاري االستفادة من العرض

https://buy.kaec.net/residential/live-turquoise-campaign/?lang=ar&source=BIK Offers


مركز األعمال

مركز رعاية صحية

محالت تجارية ومطاعم

مدرسة أكاديمية العالم

شــاطئ يــام

مراكز صحة

حراسة أمنية مخصصة �مدينة

مركز تسوق



برنامج تمويل مدينة الملك عبد ا¤ه االقتصادية

ادفع ٥-١٠٪ كدفعة مقدمة عند توقيع اتفاقية البيع والشراء إذا كان منزلك األول يف كيك و١٥-٣٠٪ إذا كان منزلك الثاني يف كيك

تنتقل إىل منزلك الجديد يف مدينة الملك عبد ا�ه االقتصادية

 يمكن دفع الرصيد المتبقي عىل أقساط تصل إىل ٢٥ عاًما من تاريخ اتفاقية البيع والشراء 

 سيتم إصدار وثيقة الملكية وتحويلها إىل اسم المشتري عند إتمام عملية الدفع بنسبة ١٠٠٪ 

مالحظة: الدفعة المقدمة مع البنوك ٣٠٪ ومع شركاء التمويل ٥-١٥٪

 ادفع ٥٪ كدفعة مقدمة عند توقيع اتفاقية البيع والشراء

تنتقل إىل منزلك الجديد يف مدينة الملك عبد ا�ه االقتصادية

 يمكن دفع الرصيد المتبقي عىل أقساط تصل إىل ٥ أعوام من تاريخ اتفاقية البيع والشراء

سيتم إصدار وثيقة الملكية وتحويلها إىل اسم المشتري عند إتمام عملية الدفع بنسبة ١٠٠٪

١- شركائنا يف التمويل �عقارات الجاهزة 

 ٢- التقسيط المباشر من قبل إعمار المدينة االقتصادية

:

:

١٣
صورة واقعية من ممشى الشاطئ 



 

ما هو العرض الحالي؟ 

 لدينا عرض خاص بالحملة الصيفية وصالح لفترة محدودة فقط، حتى

٣١ أكتوبر ٢٠٢٠

ما هو العرض؟ 

 عرض الحملة الصيفية الساري حتى ٣١ أكتوبر، هو عرض خاص يمكنك من خالل

الوحدات بأقساط شهرية.  تاون هاوس  أو  الحصول عىل شقة  العقاري   التمويل 

 السكنية المعروضة محدودة. يمكن �مستفيدين من برنامج دعم وزارة اإلسكان و

 صندوق التنمية العقاري االستفادة من العرض

ية؟  ما هي مقدار األقساط الشهر

تبدأ األقساط الشهرية من

 ١٥٠٠ ريال لحي الشروق  

٣٨٠٠ ريال لحي الواحة

  ٧٣٠٠ ريال لحي التالة جاردنز

من يعتبر مؤهل ويمكنه االستفادة من العرض؟ 

 أي موظف يف القطاع الخاص أو الحكومي يعتبر مؤهل Ëستفادة من �عرض

من هم الممولين؟ 

 شركاؤنا يف التمويل هم البنوك التجارية وشركات التمويل العقاري المعتمدة من

 األسئلة الشائعة المتعلقة ببرنامج التمويل

١٤
األسئلة الشائعة

 مؤسسة النقد العربي السعودي

عقاري  عىل  العرض  من  االستفادة  يمكنني  هل  حالًيا،  عميل  كنت   إذا 

الحالي؟

ال، العرض ساري فقط يف حالة شراء وحدة جديدة

هل يسري العرض عند شراء أكثر من وحدة؟ 

ً   نعم، ويسري العرض فقط يف حال الدفع نقدا

هل يمكن تمديد فترة السداد أو تخفيضها؟

يعتمد عىل العميل وشريك التمويل. تطبق الشروط واألحكام

الخليجي االستفادة من هذا  التعاون  لمواطني دول مجلس   هل يمكن 

العرض وتقديم شيكات من البنوك الخليجية؟

 حاملي اإلقامة المتميزة مؤهلين Ëستفادة من العرض

ية واألراضي؟  هل العرض يشمل جميع الوحدات العقار

يمكن لوكالء المبيعات إرشادك لمزيد من التفاصيل

  يرجى االتصال بنا عىل

هل توجد صكوك أو وثائق ملكية لهذه األراضي والوحدات؟

 نعم لدينا وثائق ملكية والتي تعتبر صك ملكية �وحدة صادر من هيئة

 المدن والمناطق االقتصادية الخاصة ومقبوله من قبل البنوك وشركات

 التمويل
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هل يوجد مدرسة يف مدينة الملك عبد ا¤ه االقتصادية؟

 مدرسة أكاديمية العالم هي مدرسة خاصة �بنين والبنات الذين تتراوح أعمارهم

 بين (٣-١٨) مع تعليم عىل مستوى عالمي يف قلب مدينة الملك عبد ا�ه االقتصادية

هل يوجد مستشفى يف مدينة الملك عبد ا¤ه االقتصادية؟ 

 ال يوجد مستشفى يف مدينة الملك عبد ا�ه االقتصادية، ولكن يوجد مركز العائلة

 الطبي، عيادة �رعاية الصحية األولية تتوفر فيها عيادات متخصصة بشكل يومي

وخدمات الطوارئ عىل مدار ٢٤ ساعة

هل يوجد متاجر تجزئة يف مدينة الملك عبد ا¤ه االقتصادية؟

 يوجد يف مدينة الملك عبد ا�ه االقتصادية سوبر ماركت بنده وصيدلية ومجموعة

متنوعة من المقاهي والمطاعم

ياضية؟  هل يوجد منشآت ر

 يوجد عدد من المرافق الرياضية من ضمنها؛ مجمع إزميرالدا الرياضي، صالة ألعاب

رياضية بفندق البيلسان وحمام سباحة  وجيم ومسبح وملعب تنس بفندق الفيوز

 األسئلة الشائعة المتعلقة بالمدينة

زورزا موقع المدرسة �مزيد من المعلومات

١٥
األسئلة الشائعة

هل يوجد مرافق ترفيهية؟

 هناك عدد من المرافق الترفيهية من ضمنها؛ شاطئ يام، شاطئ بيور، الجونا

إسكيب، جمان بارك، حديقة الفنون الفريدة، جمان كارتينج وغيرها الكثير
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Twa.edu.sa 

http://twa.edu.sa/


١٦

اضغط هنا
سجل اهتمامك هنا

.

سجل اهتمامك بالضغط عىل الزر

 سيتصل بك ممثل المبيعات لكي يجاوب عىل استفساراتك ويقدم
لك عروضنا الجديدة

) اختياري) يتم أخذ موعد بالتنسيق معك لزيارة الوحدات السكنية
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الموجودة يف مدينة الملك عبد ا�ه االقتصادية

https://buy.kaec.net/residential/live-turquoise-campaign/?lang=ar&source=BIK Offers

