


المدين��ة المن��ورة مهاج��ر النب��ي  ، ومق��ر 
مس��جده النبوي الذي تشد إليه الرحال، وضم 

ثراها جسده الشريف ، ومهوى األفئدة.



حين تعي��ش في المدينة؛ فأنت تتقلب بين س��عادة 
القلب، وراحة النفس، وبركة الرزق.

قال رس��ول اهلل  : » إن إبراهيم ح��ّرم مكة، ودعا 
م��ت المدين��ة كما ح��رم إبراهيم  ألهله��ا. وإن��ي حرَّ
مك��ة، وإني دعوت في صاعها ومده��ا بمثل ما دعا 

به إبراهيم ألهل مكة« رواه مسلم.



 

ق األمير عبدالمجيد
طري

طريق الملك فيصل

المسجد النبوي

موقع 
المشروع

محطة القطار

شمال

جنوب

غربشرق

ط
س

ي األو
ق الدائر

طري
ال

ق األمير محمد بن عبدالعزيز
طري

ي
ي الثان

ك عبدالله - الدائر
ق المل

طري

ر القديم
طا

ق الم
طري

طريق الملك عبدالعزيز في قلب المدينة المنورة ..

وفي موقع متميز .. ضمن حدود الحرم ..

دقائق معدودة تفصلك عن المسجد النبوي،

ودقائق مثلها تفصلك عن محطة القطار.

يأتي مجمع نيدر السكني على بعد 2.5 كم من المسجد النبوي.
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مجمع نيدر الس��كني يتيح لك فرص��ة االختيار بين 
تسعة نماذج مختلفة.

روعي في النماذج المختلفة إمكانات المش��ترين .. 
وأذواقهم المتباينة.
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ن��درك احتياجات��ك، ونهت��م بها، لذل��ك حرصنا على 
أختي��ار أفضل وأجود الم��واد والخام��ات مع ضمان 

يصل إلى عشر سنوات ..

لنكون شركاء لك في ضمان الجودة،  وتوفير الراحة. 
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لم نكن نبني مجمعًا سكنيًا بأسلوب تجاري؛ بل بنينا مجمعًا لغرض 
السكن .. من حيث التشطيب الفاخر .

تمثل التشطيبات وأعمال اإلنهاء الداخلية الكلفة األكبر في المباني. 

لضمان إطالة عمر المنش��آت اس��تخدمت مواد قياسية ذات جودة 
معتب��رة. تضم��ن إطال��ة عم��ر المبان��ي، وخف��ض عملي��ات الصيانة، 

وترشيد استهالك الطاقة والمياه.

المدد الزمنية للضمان المقدم

1 سنة1 سنة3 سنوات10 سنوات
مكونات األدوات الصحيةالتمديدات الكهربائية تمديدات األنابيب الصحية للسباكةأعمال الهيكل اإلنشائي

5 سنوات1 سنة1 سنة
أعمال العزل المائي والحراريأعمال األلمنيوماألبواب 
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روع��ي ف��ي تصمي��م الش��قق ف��ي ني��در  تحقي��ق الف��راغ 
والتأثيث. الوظيفي األقصى للمساحات، ومرونة االستعمال 

كما روعي تخصيص موقف سيارة لكل وحدة في المشروع.
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207 م2المساحة اإلجمالية

المساحة ) م2 ( التفاصيل

8.4المدخل

16غرفة نوم رئيسية

14٫4غرفة نوم 1

13٫6غرفة نوم 2

11.2دورات مياه

7٫62غرفة خادمة

8٫1مطبخ

11٫8مطبخ مفتوح

16٫2صالة معيشة

28٫7صالة طعام

19٫7مجلس

B5 - 2

عمارة 5نموذج  B5_2  )الشمالية(

المساحة ) م2 ( التفاصيل

8.4المدخل

16غرفة نوم رئيسية

14٫4غرفة نوم 1

13٫6غرفة نوم 2

11.2دورات مياه

7٫62غرفة خادمة

8٫1مطبخ

11٫8مطبخ مفتوح

16٫2صالة معيشة

28٫7صالة طعام

19٫7مجلس

207 م2المساحة اإلجمالية

B5 - 1

نموذج  B5_1  )الجنوبية(عمارة 5
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المساحة ) م2 ( التفاصيل

5.8المدخل

15.2غرفة نوم رئيسية

16غرفة نوم

12.8دورات مياه

7.5غرفة خادمة

5.8مطبخ

9.4مطبخ مفتوح

16صالة معيشة

15.5صالة طعام

22.8مجلس

157 م2المساحة اإلجمالية

B5 - 5

B5 - 8

B5 - 11

عمارة 5نموذج B5_5,8,11 )الشمالية(

المساحة ) م2 ( التفاصيل

6.4المدخل

14.6غرفة نوم رئيسية

16غرفة نوم

9.6دورات مياه

6مطبخ

16.4مطبخ مفتوح

13.2صالة معيشة

16صالة طعام

20مجلس

148 م2المساحة اإلجمالية

B5 - 3

B5 - 6

B5 - 9

نموذج B5_3,6,9 )الجنوبية(عمارة 5
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المساحة ) م2 ( التفاصيل

2٫2المدخل

11٫8غرفة نوم رئيسية

11٫7غرفة نوم

11.6دورات مياه

8٫25مطبخ

19٫2صالة معيشة

15٫3صالة طعام

22٫8مجلس

150 م2المساحة اإلجمالية

B5- 10

B5 - 7
B5 - 4

نموذج  B5_4,7,10  )الغربية(عمارة 5
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المساحة ) م2 ( التفاصيل

7المدخل

13.6غرفة نوم رئيسية

13.6غرفة نوم

9.5دورات مياه

5.6غرفة خادمة

5.31مطبخ

4.8مطبخ مفتوح

16.7صالة معيشة

19.3صالة طعام

14مجلس

149 م2المساحة اإلجمالية

B17_2  عمارة 17نموذج

B17 - 2

المساحة ) م2 ( التفاصيل

7المدخل

13.6غرفة نوم رئيسية

13.6غرفة نوم

9.5دورات مياه

5.6غرفة خادمة

5.31مطبخ

4.8مطبخ مفتوح

16.7صالة معيشة

19.3صالة طعام

14مجلس

149 م2المساحة اإلجمالية

نموذج  B17_1عمارة 17

B17 - 1
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166 م2المساحة اإلجمالية

B17_4,6,8  عمارة 17نموذج

B17 - 4

B17 - 6
B17 - 8

المساحة ) م2 ( التفاصيل

8٫3المدخل

13.6غرفة نوم رئيسية

13.6غرفة نوم

9.8دورات مياه

6٫2غرفة خادمة

5٫3مطبخ

5٫9مطبخ مفتوح

15٫8صالة معيشة

23٫9صالة طعام

24مجلس

المساحة ) م2 ( التفاصيل

8٫3المدخل

13.6غرفة نوم رئيسية

13.6غرفة نوم

9.8دورات مياه

6٫2غرفة خادمة

5٫3مطبخ

5٫9مطبخ مفتوح

15٫8صالة معيشة

23٫9صالة طعام

24مجلس

166 م2المساحة اإلجمالية

نموذج  B17_3,5,7عمارة 17

B17 - 3

B17 - 5

B17 - 7
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المساحة ) م2 ( التفاصيل

7.42المدخل

14.4غرفة نوم رئيسية

15غرفة نوم

10.2دورات مياه

7.2غرفة خادمة

17.8مطبخ

16.5صالة معيشة

12.8صالة طعام

20مجلس

153 م2المساحة اإلجمالية

B19 - 2

B19_2  عمارة 19نموذج

المساحة ) م2 ( التفاصيل

7.42المدخل

14.4غرفة نوم رئيسية

15غرفة نوم

10.2دورات مياه

7.2غرفة خادمة

17.8مطبخ

16.5صالة معيشة

12.8صالة طعام

20مجلس

153 م2المساحة اإلجمالية

نموذج  B19_1عمارة 19

B19 - 1
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المساحة ) م2 ( التفاصيل

9المدخل

13.7غرفة نوم رئيسية

15غرفة نوم

12.1دورات مياه

6.3غرفة خادمة

15.9مطبخ

16.6صالة معيشة

25.4صالة طعام

22.6مجلس

169 م2المساحة اإلجمالية

B19_4,6,8  عمارة 19نموذج

B19 - 4

B19 - 6

B19 - 8

المساحة ) م2 ( التفاصيل

9المدخل

13.7غرفة نوم رئيسية

15غرفة نوم

12.1دورات مياه

6.3غرفة خادمة

15.9مطبخ

16.6صالة معيشة

25.4صالة طعام

22.6مجلس

169 م2المساحة اإلجمالية

نموذج  B19_3,5,7عمارة 19

B19 - 3
B19 - 5

B19 - 7

33 32



السعي لتحقيق التميز، وتلبية تطلعاتكم وعد قطعناه 
على أنفسنا، وهو مايحفزنا لجعل تملك شقة في نيدر 

تجربة غنية بكل المقاييس.

إدارة المبيعات

يسعدنا اإلجابة على أسئلتكم واستفساراتكم

35




