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عن الشركة
شهد العام 2008م .تأسيس شركة فن النهضة العقارية لتكون من أهم الشركات الرائدة في عالم التطوير العقاري،
وذلك بنا ًء على دراسة استراتيجية شاملة لمستقبل القطاع العقاري في المملكة العربية السعودية وتحديداً في مدينة
جدة.
وتمكنت شركة فن النهضة خالل هذه الفترة من تحقيق العديد من اإلنجازات العقارية لعمالئها حيث تميزت
بالتنوع المميز لمشاريعها على ثالثة أصعده مهمة في عالم العقار أال وهي الموقع و المساحة و السعر حيث
اعتمدت الشركة في تنفيذ مشاريعها على المهنية العالية في اختيار أفضل المواقع و التصاميم التي تغطي احتياجات
عمالئها بمختلف فئاتها ومتطلباتها ،وحيث أكسبتها هذه المميزات ثقة كبيرة لدى الوسط العقاري بالمملكة.
وفي ظل سرعة عجلة النمو والتقدم العمراني وتنامي احتياجات السوق وتطوره المتسارع قامت شركة فن
النهضة بتطوير وتسويق ما يزيد عن  3000وحدة سكنية خالل هذه الفترة مستخدمة في ذلك خبرات تراكمية
ألكثر من  20عاماً.
ونحو توجه جديد من خالل رؤية المملكة
للوقوف مع أبناء الوطن.

 ،تسعى شركة فن النهضة لتوفير السكن المناسب يداً بيد

الرؤيا

نبذة عن الشركة :

كمطور رائد للعقارات ،وانطالقا ً من األهمية المستقبلية للسكن ،تسعى شركة فن النهضة العقارية لتوفير بيت
المستقبل لعمالئها بأفضل المواصفات وأهم الخدمات.

قيمنا
انطالقا من ثقافة أهمية رضا العميل ،تعمل شركة فن النهضة العقارية على منح عمالئها المزيد من الخدمات
التنافسية ،والتي تبدأ من اختيار شركاء التطوير في تنفيذ مشاريعها من تصميم ومقاوالت وتشطيب وصوالً إلى
تسليم المفتاح ،والعمل على بناء عالقات طويلة األمد ،واالستجابة الحتياجاتهم ومتطلباتهم الخاصة ،وتوفير خدمات
ذات جودة عالية.
كما تعمل الشركة على االستفادة من خبرات ومهارات فريق العمل مع شركائها االستراتيجيين في التعرف على
تطورات األسواق واتجاهاتها إليجاد الفرص االستثمارية المتميزة المتوافقة مع أهدافها االستراتيجية.
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فلل

أبحر الشمالية
شارع األمير نايف
موقع فلل مشروع 49

مساحة االرض  200 :م
مساحة المباني  420 :م
المواصفات
 8غــرف  8 -دورات ميــاه  3 -صــاالت مطبخ رئيســي
مــع غرفــة طبــخ  -مطبــخ خدمــات  -غرفــة خادمــة
غرفــة غســيل  -غرفــة ســائق  -مســبح  -مصعــد
المميزات
تمديــد مكنســة مركزيــة  -تمديــد ســخان
مركــزي  -أرضيــات رخــام  -واجهــة حجــر -
إضــاءات  LEDجاكــوزي  -مواقــع مميــزة
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 ١٠دقيقة
 ١٠دقيقة
 ١٥دقيقة
 ٥دقيقة
 ٣٥دقيقة
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فلل

أبحر الشمالية
شارع األمير نايف

مشروع 50

مشروع 55

مساحة االرض  312 :م
مساحة المباني  625 :م

مساحة االرض  300 :م
مساحة المباني  625 :م

المواصفات
غــرف  8 -دورات ميــاه  3 -صــاالت -
مطبــخ رئيســي مــع غرفــة طبــخ  -مطبخ
خدمــات  -غرفــة خادمــة  -غرفــة غســيل
 غرفــة ســائق  -مســبح  -مصعــدالمميزات
تمديــد مكنســة مركزيــة  -تمديــد ســخان
مركــزي  -ارضيــات رخــام  -واجهــة حجــر -
اضــاءات  - LEDجاكــوزي  -مواقــع مميزة

المواصفات
 10غــرف  10 -دورات ميــاه  3 -صــاالت -
مطبــخ رئيســي مــع غرفــة طبــخ  -مطبخ
خدمــات -غرفــة خادمــة  -غرفــة غســيل -
غرفــة ســائق  -مســبح  -مصعــد
المميزات
تمديــد مكنســة مركزيــة -تمديــد ســخان
مركــزي  -ارضيــات رخــام -واجهــة حجــر -
اضــاءات - LEDجاكــوزي  -مواقــع مميــزة

مشروع 51
مساحة االرض  300 :م
المواصفات
 10غــرف  10 -دورات ميــاه  3 -صــاالت مساحة المباني  625 :م
 مطبــخ رئيســي +غرفــة طبــخ مطبــخ خدمــات -غرفــة خادمــة غرفــة غســيل  -غرفــة ســائق -مســبح  -مصعــد
المميزات
تمديــد مكنســة مركزيــة -تمديــد
ســخان مركــزي  -ارضيــات رخــام-
واجهــة حجــر  -اضــاءات LED
جاكــوزي  -مواقــع مميــزة

فلل

أبحر الشمالية
شارع األمير عبدالمجيد

مشروع 58

مساحة االرض  200 :م
مساحة المباني  420 :م
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المواصفات
 8غــرف 8 -دورات ميــاه  3-صــاالت -
مطبــخ رئيســي +غرفــة طبــخ  -مطبــخ
خدمــات  -غرفــة خادمــة  -غرفة غســيل-
غرفــة ســائق  -مســبح -مصعــد
المميزات
تمديــد مكنســة مركزيــة  -تمديد ســخان
مركــزي  -ارضيــات رخــام  -واجهــة حجــر
 اضــاءات  - LEDجاكــوزي  -مواقــعمميــزة
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فلل
نموذج فلل

حـي الحمدانية  -مشروع ٤٧
موقع المشروع

مساحة االرض  250 :م
مساحة المباني  530 :م
المواصفات
 9غــرف  8 -دورات ميــاه  3 -صــاالت  -مطبــخ
رئيســي  +غرفــة طبــخ -مطبــخ خدمــات -
غرفــة خادمــة  -غرفــة غســيل  -غرفــة ســائق
 مســبح  -مصعــدالمميزات
تمديــد مكنســة مركزيــة  -تمديــد ســخان
مركــزي -ارضيــات رخــام -اضــاءات LED
جاكــوزي  -مواقــع مميــزة

نموذج فلل
نظام شقق

مساحة االرض  300 :م
مساحة المباني  625 :م
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المواصفات
 5غــرف  4 -دورات ميــاه  -مطبــخ صالــة -
غرفــة خادمــة
الدور االول
 5غــرف  4 -دورات ميــاه  -صالــة -غرفــة
خادمــة
الملحق
 5غرف  4 -دورات مياه  -صالة  -سطح
المميزات
تمديــد مكنســة مركزيــة  -تمديــد ســخان
مركزي-ارضيــات رخــام  -اضــاءات LED
جاكــوزي  -مواقــع مميــزة

 ١٥دقيقة
 ٥دقيقة
 ١٥دقيقة
 ٥دقيقة
 ٣٥دقيقة
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فلل

حـي الحمدانية

مشروع ٥٧

مساحة االرض  362 :م
مساحة المباني  700 :م
المواصفات
الدور االرضي
 6غرف  4 -دورات مياه  -صالة -مطبخ  -غرفة خادمة
الدور االول شقتين
شقة : 1
 3غرف  2 -دورات مياه  -صالة  -مطبخ
شقة : 2
 4غــرف  2 -دورات ميــاه -صالــة  -مطبــخ  -الملحــق  6غــرف
 4دورات مياه  -صالة  -مطبخ -غرفة خادمة
المميزات
تمديــد مكنســة مركزيــة  -تمديــد ســخان مركــزي  -ارضيــات رخــام
اضــاءات  LEDجاكــوزي

مشروع 56

مساحة االرض  205 :م
مساحة المباني  410 :م
المواصفات
غــرف 8 -دورات ميــاه  3-صــاالت  -مطبــخ
رئيســي  +غرفــة طبــخ  -مطبــخ خدمــات -
غرفــة خادمــة  -غرفــة غســيل -غرفــة ســائق
 مســبح -مصعــدالمميزات
تمديــد مكنســة مركزيــة  -تمديــد ســخان
مركــزي  -ارضيــات رخــام واجهــة حجــر -
اضــاءات  - LEDجاكــوزي -مواقــع مميــزة

 ١٥دقيقة
 ٥دقيقة
 ١٥دقيقة
 ٥دقيقة
 ٣٥دقيقة
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فلل

حـي الرحيـــــلي

مشروع 52
موقع فلل مشروع 52

مساحة االرض  312,50 :م
مساحة المباني  630 :م
المواصفات
الدور االرضي
 5غرف  3 -دورات مياه  -مطبخ  -صالة
الدور االول
 5غرف  3 -دورات مياه -مطبخ  -صالة
الملحق
 5غرف  3 -دورات مياه  -صالة
المميزات
تمديد مكنسة مركزية  -تمديد سخان مركزي -
ارضيات رخام اضاءات  LEDجاكوزي
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 ١٥دقيقة
 ٥دقيقة
 ١٥دقيقة
 ٥دقيقة
 ٣٥دقيقة
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شقق

حـــي النور  -مشروع ٥٣

المواصفات
 ٦غرف
صالة معيشة
 ٤دورات مياه
غرفة  :غسيل  -خادمـة  -سائـق
 2مصعد
مسبح  +نادي صحي
خزان مياه مستقل أرضي وعلوي
تكييف مركزي  -سخان مركزي
تمديد مكنسة مركزية
موقف خاص

موقع العمارة

 ٥دقيقة
 ٥دقيقة
 ١٠دقيقة
 ٢٠دقيقة
 ٣٥دقيقة
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شقق

حـــي الروضـــة  -مشروع ٥٩

المواصفات
 ٦غرف
صالة معيشة
 ٤دورات مياه
غرفة  :غسيل  -خادمـة  -سائـق
 2مصعد
مسبح  +نادي صحي
خزان مياه مستقل أرضي وعلوي
تكييف مركزي  -سخان مركزي
تمديد مكنسة مركزية
موقف خاص

موقع العمارة

 ٢٥دقيقة
 ٢٥دقيقة
 ١٥دقيقة
 ١٠دقيقة
 ٢٥دقيقة
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