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فــي مكــة القلــب النابــض للعالــم.. هنــاك قريبــًا مــن 
الحــرم.. حيــث يتوســد القلــب ويســتريح ، فتحنــا لــك 
بوابــة الحلــم ألن تجــاور الحــرم.. وتتملــك أرضــك في 
مخطــط الغديــر الممتــد على مســاحة تقــدر بثالثمائة 
وخمســين ألــف متــر مربــع تقريبًا مقســمة على 300 
قطعة تجارية وســكنية تقطعها شــوارع واســعة ذات 

عــرض يبــدأ مــن 15 متــر إلــى 50 متــر





مكانك
أقرب للحرم





2030 ومكة .... 

فــي ظــل رؤيــة حكومــة خــادم الحرميــن الشــريفين مــن المتوقــع أن 
تشــهد 2030 قبلــة المســلمين زيــادة تدريجيــة ألعــداد الذيــن يقومــون 
بزيــارة المملكــة ألداء مناســك الحــج والعمــرة ممــا يعــزز مــن فــرص 
االســتثمار فــي مكــة المكرمــة وحيــث أن القــوى البشــرية هــي العامــل 
األســاس فــي التطــور والعمــران فــإن زيــادة أعــداد الحجاج سيســاهم في 
تطــور القطــاع االقتصــادي فــي مكــة المكرمــة الــذي سيشــمل توفيــر 
ســكن الئــق بحجــاج بيــت اللــه الحــرام وتوســعة فــي االمتــداد الســكاني 
ممــا يعــزز ضــرورة توفيــر مخططــات ســكنية وتجاريــة لتتســع لالمتــداد 
الطبيعــي للســكان فمــن المتوقــع أن يصــل عــدد الحجــاج والمعتمريــن 
إلــى 30 مليــون زائــر فــي عــام 2030  ومــن هنــا جــاءت فكرتنــا فــي 
تطويــر مخطــط الغديــر ليكــون فرصــة ذهبيــة لالســتثمار التجــاري وخيــر 

جــوار للســاكنين .





يمتــاز المخطــط بتوافــر الخدمــات الرئيســية التــي تجعـــل منــــه مخططــًا نموذجيــًا لـمـــن 
يــنــشــــد التملــك أو االســتثمار فــي المشــاريع العقاريــة المتميــزة

كل هــذا يجعــل مــن أراضــي شــركة عبــر المملكــة العقاريــة فــي مخطــط الغديــر، فرصــة 
اســتثمارية مميــزة ، تضيفهــا الشــركة إلــى مخططاتهــا الرائــدة مــن حيــث المــكان 
ــة  ــة واجتماعي ــى مجمعــات صحي ــوي عل ــة فــي منطقــة تحت ــة التحتي ــط والبني والمحي
وتربويــة للبنــات والبنيــن بمختلــف المراحــل التعليمية وحدائق األطفال والمســطحات 
الخضــراء والمســاجد المنتشــرة علــى امتــداد المخطــط لتوفــر بيئــة ســكنية مميــزة 

للراغبيــن بالســكن فــي المخطــط والمســتثمرين علــى حــد ســواء.

تنوع استخدامات األراضي .... 
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موقع المشروع

يقع المخطط داخل حد الحرم مزايا المخطط

إن أبــرز مــا يميــز المخطــط أنــه يقــع داخــل حــدود الحــرم المكــي 
وبالقــرب  الثالــث  الدائــري  بالطريــق  مباشــرة  ويرتبــط  الشــريف 
ــوع  ــاز بتن ــة والشــريانية لمكــة المكرمــة ، ويمت مــن الطــرق الحيوي
االســتخدام فيــه مــا بيــن ســكني يســمح بالبنــاء عليــه أربعــة أدوار 
وملحــق ، ومبــاٍن تجاريــة داخليــة يســمح بالبنــاء عليهــا أربعــة أدوار 
وملحــق ، أمــا المبانــي التجاريــة علــى طريــق أم المؤمنيــن فيســمح 

ــى 6 أدوار وملحــق . ــا حت ــاء عليه بالبن



موقع المشروع

يقع المخطط داخل حد الحرم



الخدمات الرئيسية لمخطط الغدير  

ــاء  ــه جاهــزًا للبن ــه ممــا يجعل ــة في ــة التحتي ــز المخطــط بتوافــر البني يتمي
ــل فــي  : الفــوري وهــذه الخدمــات تتمث

شبكة الهــاتف

شبكة الكهرباءشـبــكة الــمياه

الصرف الصحيشـبكــة الطـرق

تصريـف مياه األمطــار





لماذا يختار الناس مخطط الغدير ؟ 

فــي قــرب مبــارك يصفــو معــه العيش وتســمو فيــه الروح بأطهــر البقاع 
ــة النــور والتاريــخ والحضــارة  مكــة المكرمــة التــي كانــت وســتظل مدين

اإلسالمية.

نمنــح لــك الفرصــة لتســكن داخــل حــدود الحرم المكي الشــريف وتعيش 
هانئ البال مطمئن النفس ، في رحابة عيش وصفاء وســكن وســكينة 

بــإذن الله.

إنــه مفهــوم مبتكــر ُصنــع مــن أجــل مســتقبلك ، لتســتمتع بالراحــة 
ــزة. ــاة متمي ــة وأســاليب حي ــا رائع ــدوء وتنعــم بمزاي ــة واله والخصوصي





شركة عبر المملكة العقارية 

تأسســت شــركة عبــر المملكــة العقاريــة كإحــدى شــركات مجموعة  عبــر المملكة 
القابضــة إحــدى أكبــر  المجموعــات فــي المملكة العربية الســعودية  تماشــيًا مع 
رؤيــة حكومــة خــادم الحرميــن الشــريفين فــي تطويــر األراضــي وتوفيــر الســكن 
ــة واالقتصادية..واســتطاعت  ــن بكافــة فئاتهــم االجتماعي المناســب للمواطني
الشــركة فــي وقــت قصيــر أن تكــون واحــدة مــن الشــركات الرائــدة فــي مجالهــا 

متميــزة فــي عملهــا مــن حيــث الجــودة واإلبــداع.

رؤية الشركة 

وضعــت شــركة عبــر المملكــة العقاريــة لنفســها منــذ بداياتهــا أسســًا وخططــًا 
اســتراتيجية مبنيــة علــى تكويــن االســتثمارات الهادفــة و تحقيــق األهــداف 
المشــتركة بمــا يضمــن  تقديــم  مــا يتطلــع إليــه المجتمــع الســعودي مــن خدمــة 
مميــزة وجــودة فــي العقــار  لتحقــق مفهومــًا جديــدًا فــي التطوير العقــاري ونظرة 
جديــدة نحــو مســتقبل مشــرق يضمــن تحقيــق تطلعــات شــركاء النجــاح فــي 
تلبيــة احتياجاتهــم وضمــان جــودة مــا نقدمــه ليحقــق المنفعــة المشــتركة بيــن 

كل مــن الشــركة وعمالئهــا.
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