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شــركة متخصصــة فــي االســتثمار تمتــد خبرتهــا عبــر نصــف قــرن مــن الزمــان فــي مجــاالت اســتثمارية 

ــي  ــاذة فــي هــذا المجــال وتلب ــز والري ــث تحقــق التمي ــاري حي ــر العق ــا مجــال التطوي متعــددة ومــن أهمه

ــرام ــا الك ــات عمالئن ــع تطلع ــم م ــي تتالئ ــودة الت ــتويات الج ــى مس ــق أعل ــوق وف ــات الس متطلب

ــه  ــم خالل ــام 2017 وت ــي ع ــق ف ــة أطل ــة العقاري ــدوق التنمي ــكان و صن ــن وزارة اإلس ــدم م ــج مق ــو برنام ه

تخصيــص منتجــات ســكنية فــي جميــع أنحــاء المملكــة تشــمل: وحــدات ســكنية جاهــزة ، وحــدات ســكنية 

تحــت اإلنشــاء و أراض ســكنية

لماذا سكني؟المطور العقاري

معتــمد لـــدى



يمــزج المشــروع فــي تصميمــه بيــن األصالــة والحداثــة ويراعــي خصوصيــة ومتطلبــات األســرة 

ــات  ــاء وخدم ــاء وكهرب ــن م ــة م ــة التحتي ــية والبني ــات األساس ــروع الخدم ــر المش الســعودية ، ويوف

الصــرف الصحــي واإلتصــاالت باإلضافــة إلــى المســطحات الخضــراء التــي تتضمن أماكــن مخصصصة 

للعــب األطفــال

مجمع فينان السكني
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أهداف المشروع

المساهمة في تحقيق تطلعات المواطنين 

إلمتالك المسكن المناسب

توفير المرافق العامة و الترفيهية للشباب و 

األطفال بالقرب من مسكنهم

إيجاد بيئة عمرانية متكاملة تلبي إحتياجات 

العائالت السعودية

إبتكار حلول تصميمية للوحدات السكنية 

تتناسب مع النمط اإلجتماعي لألسرة 

السعودية



مزايا المشروع

عدم وجود ضريبة القيمة 
المضافة

مسافات متباعدة بين أكثر العمائر 
لضمان الخصوصية

داخل النطاق العمراني

دعم الدولة للتمويل الخاص 
للوحدات

تكامل بنية خدمات الماء و 
الصرف الصحي

شوارع واسعة و أرصفة و إنارة 
خارجية

جودة متميزة بسعر منخفض مساحات خضراء و حدائق عامة

تكامل بنية الكهرباء و االتصاالت

تصميم يراعي معايير التناسق 
الجمالي

قاعة كبرى متعددة 
اإلستخدامات

نوافذ كبيرة إلطالالت بانورامية

بلكونات خاصة في كل مبنى
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فينان.. للرقي والفخامة عنوان

مدينة الملك عبدالله الرياضية

أبحر

ق الحرمين
طري

طريق المدينة

مستشفى ومركز أبحاث
الملك فيصل التخصصي

مطار الملك عبدالعزيز الدولي

برج المملكة في مدينة جدة

موقع المشروع

يقع المشروع داخل نطاق التوسع العمراني المستقبلي شمال جدة بجانب 
مدينة الملك عبدالله الرياضية

ق األمير خالد بن عبد الله
طري
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الجوامع

المباني التجارية

حدائق

المدارس

الدفاع المدني

ملعب االطفال

رياض األطفال

قسم االمن

مالعب كرة القدم وكرة السلة 
والتنس

الخدمات و المرافق ومناطق الترفيه

ينقســم مشــروع فينــان الــى 5 نمــاذج عمائــر تحتــوي علــى 4 انــواع مــن الوحــدات الســكنية تختلــف 

فــي مســاحاتها وغرفهــا علــى النحــو التالــي :

مكونات المشروع



شقة 3 غرف نومشقة غرفتين نوم

المساحةالعرضالطول اسم الغرفة

2.451.904.85المدخل

3.402.558.67المطبخ

2.551.303.32غرفة الغسيل

4.653.6016.74غرفة المعيشة

2.551.702.48حمام رئيسي

3.604.6516.74المجلس

1.601.552.48حمام المجلس

4.653.6016.74غرفة النوم 1

4.003.6014.91غرفة النوم الرئيسية

2.351.553.64غرفة غيار المالبس

2.352.004.70حمام غرفة النوم الرئيسية

3.400.903.06بلكون غرفة النوم الرئيسية

175 م 2المساحة اإلجمالية للوحدة السكنية 125 م 2المساحة اإلجمالية للوحدة السكنية

المساحةالعرضالطول اسم الغرفة

2.551.904.72المدخل

4.402.5511.22المطبخ

2.551.303.32غرفة الغسيل

4.653.6016.97غرفة المعيشة

2.551.754.46حمام العائلة

4.653.5016.74غرفة المجلس

1.601.552.48حمام المجلس

3.654.6516.97غرفة طعام

4.053.6014.58غرفة النوم 1

4.053.6014.58غرفة النوم

4.003.6017.90غرفة النوم الرئيسية

2.501.754.38حمام غرفة النوم الرئيسية

1.550.901.40بلكون غرفة النوم الرئيسية

2.102.605.64غرف الخادمة

1.751.753.60حمام غرفة الخادمة
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الطابق األول

المساحةالعرضالطول اسم الغرفة

3.801.304.94المدخل

4.653.6016.74غرفة المجلس

4.103.6514.97غرفة المعيشة 

4.103.6014.76غرفة الطعام

4.603.6016.56المطبخ

7.051.208.46الممر الرئيسي

4.552.6512.06الدرج الداخلي

2.351.202.82غرفة الغسيل 

2.352.155.05غرفة الخادمة 

2.351.353.17حمام غرفة الخادمة

4.700.954.47غرفة خزين

2.551.102.81حمام العائلة 

1.651.552.56حمام المجلس

الطابق الثاني

المساحةالعرضالطول اسم الغرفة

2.601.303.38المدخل

4.653.6016.74غرفة النوم 1

1.601.552.48غرفة خزائن غرفة نوم 1

4.053.6014.58غرفة النوم 2

4.603.6019.29غرفة النوم الرئيسية 

غرفة غيار المالبس للنوم 
2.351.553.64الرئيسية

2.351.954.58حمام غرفة النوم الرئيسية

3.400.903.06بلكون غرفة النوم الرئيسية

4.153.6014.94غرفة المعيشة  العائلية

2.351.804.23حمام العائلة 

6.601.207.92الممر الرئيسي

5.052.6013.13الدرج الداخلي

المساحةالعرضالطول اسم الغرفة

2٫402٫255٫40المدخل

1٫200,750,90غرفة خزين

4٫252٫5510٫84المطبخ

2٫551٫303٫32غرفة الغسيل

2٫552٫155٫48غرفة الخادمة

2٫551٫152٫93حمام غرفة الخادمة

3٫654,6516,97غرفة المعيشة

2٫551,754٫46حمام العائلة 1

2٫551٫253٫19حمام العائلة 2

3٫604٫6516,74المجلس

1٫601٫552٫48حمام المجلس

4٫653٫6516٫97صالة طعام

4٫053٫6014٫58غرفة النوم 1

4٫053٫6014٫58غرفة النوم 2

4٫053٫6014,58غرفة النوم 3

4٫003٫6017٫95غرفة النوم الرئيسية

1.550.901.40بلكون غرفة النوم الرئيسية

2٫551٫704٫34حمام غرفة النوم الرئيسية

شقة 4 غرف نومشقة 3 غرف دوبلكس نوم

200 م 2المساحة اإلجمالية للوحدة السكنية 245 م 2المساحة اإلجمالية للوحدة السكنية
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المدارس

مركز أمني

محالت تجارية

مساجد

حضانات أطفال

دفاع مدني

 ضمان أعمال الهيكل اإلنشائي لمدة عشر سنوات.

 ضمان العزل المائي لمدة عشر سنوات.

 ضمان األعمال للوحدة السكنية )مواد سباكة - مواد كهربائية( لمدة سنة واحدة من تاريخ استالم الوحدة.

 جميــع المــواد المســتخدمة )الحديــد - الخرســانة - الكابــالت( فــي المشــروع متوافقــة مــع الهيئــة 

والجــودة. والمقاييــس  للمواصفــات  الســعودية 

 كذلــك يتتــم تنفيــذ جميــع األعمــال تحــت إدارة وإشــراف شــركة لــدن لإلســتثمار والشــركة مســؤولة 

ــذه ــم تنفي ــا يت ــة عم ــؤولية كامل مس

 الدهان من أجود أنواع الخامات العالمية.

 عوازل مائية ألسطح ودورات المياه.

 عوازل حرارية لألسطح والجدران الخارجية.

 دأبواب خشبية ذات جودة عالية.

دالنوافذ زجاج مزدوج عازل للحرارة.

 السيراميك مطابق للمواصفات والمقاييس السعودية

 الحديد - الخرسانة - الكابالت واألسالك مطابقة للمواصفات السعودية.

الضمانات المقدمة من المطور

مواد التشطيب و المواد

AB-PCD-PDE

N



0 5 3 5 5 0 0 7 6 4


