


ِنْعم الدار والجار

جوار المصطفى.. 
خيــر الجــوار هــو جــوار المصطفــى عليــه الصــاة والســام، 
ومجــاورة مســجده الشــريف الــذي تعــدل الصــاة فيــه بألف 
صــاة فيمــا ســواه، وخيــر ســكن هــو الســكن علــى أرض 

اختــار اللــه تعالــى لنبيــه أن يعيــش فيهــا ويمــوت فيهــا.

مدينة األشواق.. 
مدينــة تشــتاق إليهــا القلــوب، وتهــف إليها النفــوس، وتحن 
إلــى رحابهــا األجســاد، ويتســابق المحبــون إلــى الســكن فيها 
لمجــاورة حبيبهــم عليــه الصــاة والســام، الــذي حــث علــى 

الســكن فيها..

المدينة خير لهم.. 
عــن ســعد بــن أبــي وقــاص رضــي اللــه عنــه، أن رســول اللــه 
صلــى اللــه عليــه وســلم قــال: »إنــي أحــرم مــا بيــن البتــي 
وقــال:  صيدهــا،  يقتــل  أو  عضاهــا،  يقطــع  أن  المدينــة، 
المدينــة خيــر لهــم لــو كانــوا يعلمــون، ال يدعهــا أحــد رغبــة 
عنهــا إال أبــدل اللــه فيهــا مــن هــو خيــر منــه، وال يثبــت أحــد 
علــى ألوائهــا وجهدهــا إال كنــت لــه شــفيعًا أو شــهيدًا يــوم 

القيامــة«. رواه مســلم 2/992.

الجـــــــوار



لتطوير  اإلسكان  وزارة  موافقة  على  المملكة  عبر  شركة  حصلت 
السكنية  الوحدات  تسويق  على  االتفاقية  وتنص   ، الجوار  مشروع 
موافقة  على  الحاصلين  وكذلك  السكني،  الدعم  مستحقي  على 
قرض من صندوق التنمية العقاري، وذلك بهدف تمكين المواطنين 

من تملك المسكن المناسب.

التنمية  وصنـــدوق  اإلســـكان  وزارة  مـــن  مقـدم  برنامج  هـــو 
منتجات  تخصيص  خاله  وتم  2017م  عام  في  أطلق  العقاريـــة، 
جاهزة،  المملكة تشمل: وحدات سكنية  أنحاء  ســـكنية في جميع 

وحدات سكنية تحت اإلنشاء، وأراٍض سكنية.

حصلت شركة عبر المملكة العقارية على ترخيص البيع على الخارطة     
مزاولة  تراخيص  إلصدار  نظامًا  المخولة  الجهة  وهـي  وافي  من 
المملكـــة،  فـــي  الخارطـــة  علـــى  العقارية  الوحدات  بـيـع  نشاط 
وإصدار شهادات القيد في سجل المطوريـــن العقارييـــن لشـــركات 

التطوير العقاري.

مــــا هـــي مـــيــــزة الــشــــــراء 
عــن طــريـــــق نـظــام الـبـيــع 

علــى الخـــارطـــة ؟

 هي  بـاقـة مـن الضمـانـات الـتـي 
اعتمدتهـا وزارة اإلسكـان للحفـاظ 
على ممـتـلـكــات الـعــمــاء فــي 
المـشــروع بمـا يـضـمـن تنـفـيــذه 
والتكــالــيــف  والجــودة  بـالـوقت 
المــوضــحــة  الشـــروط  وكـــذلك 

بـالـعـقــد مـع العـمـيــل. 

   اعـتـمــاد الـبــنـك والـمــحـــاســب 
الـقـانـوني واالستـشـاري الهنـدسي 

لضـمــان حــقـوق العـمــيــل.

مــن   %5 بنســبــة  االحـتـفـــاظ   
قيمـة العـقــد لـدى البـنـك لـمــدة 
جودة  من  للتأكد  إضافية  سنة 
 الـتـنـفـيــذ وســـامــــة الـمــبـــنــى.

والـغــرامــات  الجــزاءات  ُتطّبق   
ة بــالعـقـــد فـــي حــــال  ـَ ــحـ الُمـوضَّ
لبــنــود  المطور  مخالفة  أو  تأخر 

الـعــقــد مـــع العـمــيـــل.

امتــازت المدينــة المنــورة بمعالمهــا العمرانيــة علــى مدى 
القــرون الماضيــة، واليــوم جــاء مشــروع الجــوار الســكني 
ليكــون معلمــًا عمرانيــًا جديــدًا مــن معالــم طيبــة الطيبــة.

يســعى المشــروع إلــى تحقيــق حلــم المواطــن فــي امتــاك مســكنه 
ــم، ويراعــي  ــداع فــي التصمي ــز باإلب ــه لســكن يتمي ــة احتياجات األول، وتلبي
ــة مســتدامة تتكامــل  ــة عمراني ــوع األذواق، ويحقــق بيئ ــة وتن الخصوصي
فيهــا الخدمــات والمرافــق الحيويــة، وبتكلفــة منخفضــة تناســب مختلــف 

ــن. شــرائح المتقدمي

تنفيــذ  علــى  يقــوم 
المشــروع شــركة عبــر 
العقاريــة،  المملكــة 
بالشــراكة مــع وزارة 
اإلسـكــــــان ضـــمــــن 

ســكني. برنامــج 

يتميــز المشــروع بتطبيــق المعاييــر التصميميــة والتخطيطيــة المعمــول بهــا 
بالمملكــة، وتطبيــق مقاييــس الجــودة بنــاء علــى الكــود الســعودي ومعاييــر 

البنــاء لــوزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة ومتطلبــات أمانــة المدينــة.

يحتــوي المشــروع خدمــات ومرافــق متكاملة من مســاجد 
ومــدارس ومراكــز صحيــة، باإلضافــة إلــى شــريط تجــارى 
ومطاعــم  تجاريــة  محــات  يتضمــن  متــر   1000 بطــول 

ــه. وأماكــن ترفي

ــر المملكــة  ــدى شــركات عب ــة هــي إح ــة العقاري ــر المملك شــركة عب
القابضــة، وهــي تمتلــك خبــرات طويلــة فــي مجــال التطويــر العقــاري. 
وقــد نفــذت العديــد مــن المشــاريع العقاريــة فــي مــدن ومواقــع 
وإدارة  التنفيــذ،  ســرعة  علــى  متميــزة  قــدرات  ولديهــا  مختلفــة، 

المشــاريع، وقــدرات تســويقية عاليــة فــي البيــع واإليجــار.

عن الجـــوار شـركـاء النجـاح



الحــرم، ووســط النطــاق العمرانــي الحيــوي للمدينــة  يقــع المشــروع داخــل حــد   
المنــورة، وعلــى مســاحة 350،737 م2 وعلــى ربــوة مرتفعــة تحقــق رؤيــة بانوراميــة 

ــة. ــم المدين واســعة لمعظــم معال
 يحــد المشــروع مــن الجنــوب طريــق علــي بــن أبــى طالــب، ومــن الغــرب مستشــفى 
ــل  ــال فل ــي، ومــن الشمــ ــري الثان ــق الدائ ــوالدة واألطفــال، ومــن الشــرق الطري ال

اإلســكان وطريــق الـريـــاض.
 يحيــط بالمشــروع مــن جهاتــه المختلفــة العديــد مــن مراكــز التســوق، والمــطـــــاعم، 

والمستشفــيــــات، والمدارس، والجــــهات الحـكــــومية.

5 كلم عن المسجد 
النبوي الشريف

6 كلم
عن محطة القطار

4 كلم 
عن حديقة

الملك فهد المركزية

2 كلم
عن مسجد قباء

400 متر
عــن مـســتـــشــفــى الـــوالدة 
ومستشفى الصحة النفسية

300 متر
عن الطريق الدائري الثاني

 المسافة بين المشروع وأبرز معالم المدينة المنورةمـوقــع الجــوار

1 كلم
عن وزارة العمل
ووزارة الـتـجــــارة

والـــجــــوازات

ِنْعم الدار والجار



يتكون المشروع من 11 مجموعة سكنية:
                بناية سكنية

مساحات الوحدات السكنية على النحو التالي:
   136.20متر مسطح، للوحدات الغرفتي نوم.

   178.20 متر مسطح، للوحدات ذات الثاث غرف نوم.
   224 متر مسطح، للوحدات ذات األربع غرف نوم.

   251.20 متر مسطح و 272.40 متر مسطح، للوحدات 
الدوبلكس ذات الخمس غرف نوم.

داخل النطاق 
العــمـــرانـــــي

قيمة مجانية 
لألرض

عدم وجود ضريـبة 
قـيـمــة مـضــافـــة

شـوارع واسـعـة 
وأرصفـة وإنــارة 

خارجية

تصميم ُيراعي معايير 
الـتـــنــاســق الجمــالي

مساحات متبـاعـدة 
بين العمائر لضمـان 

الخصـوصـية

داخـــل
حد الحرم

تحــمل الــدولــة 
ألرباح القــروض

الجودة مضمونه 
وفق الكود 
السـعـــودي

مساحات خضراء 
وحــدائــق عـامـة

هندسة كهربائية 
ُموفرة للــطاقــة

مواقف خاصة 
لكل شقة، 

ومواقف للزوار

تكـامــل البنـية التحتـيـة  لخـدمـات الماء 
والكهرباء والصرف الصحي واالتصاالت

  اعتمــد تصمــيــم مـشـــروع الجـوار على رؤية هندسية تجمع 
     بين الفـخـــامــة واألصــالـــة وروح الـعــصـــر.

   روعــي في تصمــيــم المــشـــروع الخصــوصـية وطبيعة العائات 
السـعـــوديــــة، وعدد أفراد األســـر وتــنــــوع األذواق.

  روعي إتاحة خيارات ُمتعددة من مساحات المباني والشقق. 
   تم مراعاة التصميم الخارجي للماحق والشــوارع والحـدائــق، 
    إلضافة أقصى مـا يمكــن من الخـــدمــات ضمــن المســاحـة 
المخصـصة، وحسب معــايـــيـر نطـــاق الخـدمــات القــيـــاسية.

يحتوي المشروع على مرافق حيوية ومالحق تشمل:

مركز 
صحي

 حضانة 
لألطفال 

مدارس ابتدائية 
للبنين والبنات

المشــروع،  تجاريــة ومطاعــم ومقاهــي وســط  محــات 
باإلضافــة إلــى شــريط تجــاري علــى طــول الواجهــة الجنوبيــة 

بطول 1000 م.

تحيــط بمبانــي المشــروع حدائــق خاصــة ومواقــف ســيارات 
للسكان والزوار.
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المساحــةالعرض )م(الطول )م(بيانات الشقةالمساحــةالعرض )م(الطول )م(بيانات الشقة
 5،76  م3.201.802حمام ملحق 6،30  م4.501.402مدخل رئيسي
 4،32  م3.601.202ممر توزيع 2،40  م2.001.202حمام الضيوف
 5،76  م3.201.802حمام مشترك 19،20  م4.804.002مجلس للرجال
 9،60  م3.203.002مطبخ 15،20  م4.003.802غرفة طعام

 2،30  م2.301.002مخزن و غرفة غسيل 20،14  م5.303.802غرفة معيشة
سماكات الحوائط  15،20  م4.003.802غرفة نوم 1 

والخدمات
 14،82  م2

 15،20  م4.003.802غرفة نوم  رئيسية

                                   136،20  م2اإلجمالي

نموذج 136

الطابق األرضي والمتكرر   ا   المساحة 136.20م2



الطابق األرضي والمتكرر   ا   المساحة 178.20م2

المساحــةالعرض )م(الطول )م(بيانات الشقةالمساحــةالعرض )م(الطول )م(بيانات الشقة
 3،75  م2.501.502غرفة مالبس ملحقة 6،30  م4.501.402الــمـدخـــل

 4،86  م2.701.802حمام ملحق 2،80  م2.001.402حمام الضيوف
 5،58  م3.101.802حمام مشترك 20،80  م5.204.002مجلس للرجال
 5،76  م3.201.802غرفة للخادمة 16،00  م4.004.002غرفة طعام

 2،31  م2.101.102حمام ملحق 21،20  م5.304.002غرفة معيشة
 9،60  م3.203.002مطبخ 9،96  م8.301.202ممر توزيع

 5،00  م2.002.502مخزن وغرفة غسيل 15،60  م4.003.902غرفة نوم 1 
سماكات الحوائط  15،60  م4.003.902غرفة نوم 2

والخدمات
 17،88  م2

 15،20  م4.003.802غرفة نوم رئيسية
 178،20  م2اإلجمالي

نموذج 178



الطابق األرضي والمتكرر   ا   المساحة 224م2

نموذج 224

المساحــةالعرض )م(الطول )م(بيانات الشقةالمساحــةالعرض )م(الطول )م(بيانات الشقة
 16،40  م4.104.002غرفة نوم رئيسية 7،00  م5.001.402الــمـدخـــل

 7،80  م3.002.602غرفة مالبس ملحقة 22،00  م5.504.002مجلس الرجال
 4،68  م2.601.802حمام ملحق 12،84  م10.701.202ممر توزيع

 6،48  م3.601.802حمام مشترك 3،36  م2.401.402حمام الضيوف
 6،66  م3.701.802غرفة الخادمة 16،00  م4.004.002غرفة طعام

 2،88  م2.401.202حمام ملحق 21،73  م5.304.102غرفة معيشة
 11،10  م3.703.002مطبخ 16،00  م4.004.002غرفة نوم 1 
 3،12  م2.601.202مخزن وغرفة غسيل 16،00  م4.004.002غرفة نوم 2
 24،85  م2سماكات الحوائط والخدمات 16،00  م4.004.002غرفة نوم 3
 5،20  م2.602.002حمام ملحق

 224،00  م2اإلجمالي
 3،90   م2.601.502دوالب مالبس



الطابق األرضي

الطابق األول

نموذج دوبلكس 251

الطابق األرضي واألول  ا   المساحة 251.20 م2

المساحــةالعرض )م(الطول )م(بيانات الشقة
 6،30  م4.501.402الــمـدخـــل

 2،40  م2.001.202حمام الضيوف
 15،20  م4.003.802مجلس للرجال
 20،14  م5.303.802غرفة معيشة

 15،20  م4.003.802مطبخ
 15،20  م4.003.802غرفة نوم الضيوف

 4،50  م2.501.802حمام ملحق
 4،32  م3.601.202ممر توزيع

 3،45  م2.301.502غرفة خادمة
 1،85  م1.851.002حمام ملحق
 2،50  م2.001.252غرفة غسيل

 2،30  م2.301.002مخزن
 6،30  م4.501.402مدخل

 21،64  م2سماكات الحوائط والخدمات+فراغ السلم
 115،00  م2اإلجمالي

المساحــةالعرض )م(الطول )م(بيانات الشقة
 6،30  م4.501.402الــمـدخـــل

 2،40  م2.001.202حمام
 19،20  م4.804.002مجلس عائلي
 15،20  م4.003.802غرفة نوم 1
 15،20  م4.003.802غرفة نوم 2
 15،60  م4.003.902غرفة نوم 3

 5،44  م3.201.702حمام مشترك
 18،24  م4.803.802غرفة نوم رئيسية

 4،68  م2.601.802حمام ملحق
 6،12  م5.101.202ممر توزيع
 2،30  م2.301.002أوفيس

 20،25  م2سماكات الحوائط والخدمات+فراغ السلم

 136،20  م2اإلجمالي

الطابق األرضي

الطابق األول



الطابق األرضي

الطابق األول

المساحــةالعرض )م(الطول )م(بيانات الشقة
 6،30  م4.501.402الــمـدخـــل

 2،40  م2.001.202حمام الضيوف
 19،20  م4.804.002مجلس للرجال
 15،20  م4.003.802غرفة الطعام
 20،14  م5.303.802غرفة معيشة

 15،20  م4.003.802مطبخ
 15،20  م4.003.802غرفة نوم ضيوف

 4،50  م2.501.802حمام ملحق
 4،32  م3.601.202ممر توزيع

 3،45  م2.301.502غرفة خادمة
 1،85  م1.851.002حمام ملحق
 2،50  م2.001.252غرفة غسيل

 2،30  م2.301.002مخزن
 23،64  م2سماكات الحوائط والخدمات+فراغ السلم

 136،20  م2اإلجمالي

المساحــةالعرض )م(الطول )م(بيانات الشقة
 6،30  م4.501.402الــمـدخـــل

 2،40  م2.001.202حمام
 19،20  م4.804.002مجلس عائلي
 15،20  م4.003.802غرفة نوم 1
 15،20  م4.003.802غرفة نوم 2
 15،60  م4.003.902غرفة نوم 3

 5،44  م3.201.702حمام مشترك
 18،24  م4.803.802غرفة نوم رئيسية

 4،68  م2.601.802حمام ملحق
 6،12  م5.101.202ممر توزيع
 2،30  م2.301.002أوفيس

 20،25  م2سماكات الحوائط والخدمات+فراغ السلم
 136،20  م2اإلجمالي

الطابق األرضي

الطابق األول

الطابق األرضي والمتكرر   ا   المساحة 272.40م2

نموذج دوبلكس 272



األرضيات والجدران:   
- أرضيات المباني  من السيراميك 45x45 سم.
- جـدران المطـابــخ والحمـامات من السـيــرامـيـك

  30x30 سم.

الكابالت واألسالك:
مــن المصانــع المحليــة المعتمدة.

اللوحات الكهربائية:
أنواع )الفنار – ليجراند LG – GE( أو مايعادلها.

المفاتيح واألفياش:
نوعيـــات جيـــدة )شـــنايدر – الفنـــار  إليتكـو( 

أو مايعادلهــا.

النوافذ: 
 UPVC نوافذ المبــاني من األلمنيـوم أو

مـع زجاج مضاعف من أجل العزل الحراري. 

األبواب: 
األبــواب الـداخلـيــة خــشــب مع إكسـســوارات

عالية الجودة.

العزل:
عزل الحمامات دهان مطاطي. 

المواصفات الفنية
مواصفات جميع المواد التي سيتم استخدامها في المشروع متوافقة مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة. 

الدهانات:
- الواجهات الخارجية دهانات مقاومة للعوامل الجوية.  

- جدران الغرف دهانات عالية الجودة. 

وحدات اإلنارة: 
أنـواع معتمدة مـن وحـدات اإلنـارة صناعـة محليـة

)الرائـد – أضـواء( أو مايعادلها.

التهوية والشفط:
تهويـــة فـــي الحمامـــات والمطابـــخ مـــراوح شـــفط مـــن نـــوع 

MOUNTED WALL ،وبقـــوة شـــفط  المناســـبة للحيـــز. 

الخزانات:
سيتم تزويد كل عمارة بخزانات فائقة الجودة.

الضمـانــــات:
- ضمان 10 سنوات على الهيكل اإلنشائي.

- ضمان 10 سنوات على اللوحات الكهربائية.
- ضمان 10 سنوات على أنابيب السباكة.

- ضمان 15 سنة على األفياش الكهربائية.
- ضمان 10 سنوات على أعمال العزل.

- ضمان 3 سنوات على الخالطات.

المواصفات الفنية

دورات المياه:
محليــة  نوعيــات  مــن  الحمامــات  أطقــم  توريــد  ســيتم 
وعالميــة. تركيــب شــاور لحمامــات غــرف النــوم الرئيســية 
وشــاور فــي الحمامــات المشــتركة مــن نوعيــات محليــة 

وعالميــة. 

األنابيب:
- األنابيب المستخدمة للصرف داخل المباني هي 

   CLASS  UPVC-4، أو ما يعادلها.
- جميــع األنابيب التغذيــة للميــاه الحــارة والبــاردة   
 ،PPR سـتمــدد ضمن الجـــــدران وســـتـكـــون من   

   أو مـا يعـــادلهــا.

نظام التكييف:
نظـام تكييف UNIT AIR SPLIT لتكييـف الحيـزات التاليـة داخـل 
ــوم  ــرف النـ ــة - غـ ــرف المعيشـ ــوس- غـ ــرف الجلـ ــي )غـ المبان
 Class PCV-3 غرفـــة الخادمـــة - المطبـــخ( تأســـيس ســـليفات
لتمريــر االنابيــب النحاســـية.  تأســيس صــرف المــاء الناتــج عــن 
التكاثــف بشــبكة صــرف أنابيــب Class3 -UPV  قطــر 20 مــم، 

ــى المصــرف األرضــي )DRAIN FLOOR ( المناســب. إل



لماذا تختــار الـسكن في الجوار ؟

لماذا عليك أن ُتسارع بالحجز في مشروع الجوار ؟

ألن المـشــــروع
مـدعـــــــوم مـن
وزارة اإلسكــان 
وتحت إشرافها

عدد محدود مــن 
الشقق السكنية 
مـــقــــارنة بحجــم

الطلــب

الوحـــدات السكـنـيــة 
أقـــل تكـلــــــفـــة، ألن
 األراضــــي مـجـــانـيــة 
ومعفاة من الضريبة

فـرصــة قـد ال ُتكـرر
كثــيًرا في ظل قلة 
المشاريع السكنيـة 

المتــاحــة

دعــــم الـــــدولــــــة
للـقـــروض البنكية

 الـخــاصـــة بـشــراء 
الوحدات السكنية

أسـعــار مـنـخـفــضـة 
ز فــي مــوقــع مـميـّ

المطور العقاري




