
٢نبذة عن الشركة

رافق اسم شدا هومز >كثر من ٢٠ عام5 التطوير العقاري بكل ما يميزه 
المملكة  ضمن  أخاذة  وإبداعات  ُيضاهى  ال  وتصميم  عالية  جودة  من 

العربية السعودية.

لالستشارات  شدا  شركة  من  الرحلة  بدأت   
إلى  اليوم  هومز  شدا  وتطورت  الهندسية، 
في  المتخصصة  الشركات  من  مجموعة 
تطوير المشاريع العقارية لالستثمارات على 
فكرة  وتجسيد  والطويل،  القصير  المدى 
أعلى  تعكس  التي  السكنية  المجتمعات 

المعايير الدولية. 
يتميز  .ما  على  الشركة  نجاح  أساس  ُبني 
والتزام  واسعة  خبرات  من  مؤسسيها  به 
الثالثين  ا>عوام  كرسوا  فقد  المحدود، 
الذي  العقاري  التطوير  فن  nتقان  الماضية 
شدا  تتسم   SBS ويتميز  المجموعة.  طورته 
لكن  كثيرة،  وميزات  عديدة  بمزايا  هومز 
االهتمام  من  قدر  بأكبر  حظي  الذي  ا>مر 
الفريد  النظام  هذا  المنازل  بناء  نظام  هو 

تقليص  على  بالعمل  المشاريع  إداراة  في 
 ،  ٪٣٠ بنسبة  والوقت   ٪  ٢٠ بنسبة  التكلفة 
 ٪١٠٠ نسبة  إلى  للوصول  الكامل  االلتزام  مع 
تم  وقد  الجودة،  ومراقبة  الشفافية  من 
اعتماد هذا النظام الفريد في كل مشروع 
العربية  المملكة  في  مختلفة  مدن  عبر 
السعودية ودول مجلس التعاون .الخليجي، 
وعكست النتائج رضا العمالء الملحوظ وثقة 

المستثمرين الثمينة.
هومز  شدا  به  ِعد  ت  مشروع  كل  ويتصف 
تضاهى  ال  بجودة  للوعود  إيفاًء  وتسّلمه 
عالمية  بتصماميم  والهدوء  الراحة  ملؤها 
.مستوى  يضمن  مما  المعايير،  بأعلى 
في  المجتمعات  أفضل  يوازي  معيشي 

أنحاء مختلفة من العالم.

منـــازل النهضة



موقع المشــــروع

منـــازل النهضة

حـي النهضـة

واجهة المشروع ٢

لشقق  السكنية  ا>حياء  أرقى  من  يعد 
التمليك في شمال غرب مدينة جدة, وأحد 
ا>حياء التي تتميز بوجودها على بعد دقائق 
عديدة,  تسويقية  مجمعات  من  فقط 
مراكز .مالية , ومطاعم وعلى بعد مسافة 

قصيرة من كورنيش جدة .

شدا  قبل  من  المشاريع  تصميم  يتم 
تجارب  وتعزيز  إثراء  على  لتعمل  هومز 
اختاروا  المالك  كانوا  سواء  عمالئنا، 
المسثمرين  أو  لمعيشتهم،  مشاريعنا 

الذين يشاركونا في رحلتنا.

يوفر المجمع السكني الفاخر في النهضة أجواًء غنية ال مثيل لها، @سلوب 
حياة مفعم بالترف والراحة من خالل ٧٩٥,١ مترZ مربعX من بيئات بتصاميم 

أخاذة تشّع مثالية من كل جهاتها، بما يشمل الموقع والجمالية والراحة.

تقاطع  على  بموقعه  المشروع  يتميز 
شارعي الصفا ٣٥ متر مربع وأطلس ٢٥ متر 
شارع  عن  قليلة  خطوات  ُبعد  وعلى  مربع 
الملك  وطريق  سلطان،  ا>مير  ,طريق  حراء 
شمال  في  فخامة  ا>حياء  أكثر  أحد  في 

مدينة جدة.

٤

واجهة المشروع ١



موقع المشــــروع

 يقع مشروع النهضة في
 حي النهضة تقاطع تقاطع
 شارعي الصفا ٣٥ متر مربع

 وأطلس ٢٥ متر مربع



بعض المعالم الرئيسية
طريق الملك عبدالعزيز ١ كلم                            شارع ا>مير سلطان ١ كلم

طريق المدينة ٢ كلم                              شارع حراء ٥٠٠ متر
الكورنيش ٢ كلم            مطار الملك عبد العزيز ٥ كلم 

الدانوب ٥٠٠ متر                               بنده ١ كلم

يتميز مشروع النهضة بعدة مرافق حيوية  وخدمات أساسية 

الطرق والمعالم الرئيسية

شدا هومز
أكثــر مـن 

مجرد بناء منــازل
٨



مميزات المشروع

الواجهة الخلفية للمشروعالواجهة ا>مامية للمشروع

يتميز المشروع بتصاميم هندسية بمستوى عال من الذوق 
و الجمال والمواصفات المميزة الناتجة من الدقة في تنفيذ 
الداخل  من  المستعملة  المواد  افضل  اختيار  وفي  ا>عمال 
للبناء  هندسية  رسومات  نماذج  بعده  يتميز  كما  الخارج.  و 

تتناسب مع ذوق وإختيار المالك

١٠

ردهة (لوبي) بمنتهى الفخامة مع خدمة استقبال على مدى ٢٤ ساعة 

مركز لياقة بدنية بأجهزة رياضية حديثة 

منطقة العاب ل�طفال 

مسطحات خضراء 

تكييف مركزي 

نظام مركزي لجمع النفايات 

نظام ستااليت مركزي

مواقف سيارات لكل شقة 

غرف للسائقين والخادمات 

كاميرات مراقبة على مدار ٢٤ ساعة 

مصاعد فاخرة 

منزل ذكي (اختياري)

أطقم صحية ومواد تشطيب من أرقى العالمات التجارية

ميزات سكنية المثيل لها



١٢المخطط الداخلي

المخططات الداخلية لمشروع النهضــة

المواقف الداخلية



المخططات الداخلية لمشروع النهضــة

١٤المخطط الداخلي

TYPE D
 D 230 sqm



١٦ المخطط الداخلي

TYPE C
 C 165 sqm



١٨ المخطط الداخلي

TYPE B
 B 197 sqm



20 الداخلي المخطط 

TYPE A
 A195 sqm



شدا هومز
نؤســــس...

       لحياة أفـضل




