


النــور, الطاقــة, الــدفء .. يبثهــا ذلــك الكوكــب الــذي يطــل 

فيحجــب بجمــال أشــعته ظــام الليــل الحالــك, وينيــر بجمــال 

ــره علــى القمــر  صبحــه درب كل ســالك, وإذا مــا غــاب تــرك أث

الوضــاح .. لُيبقــي معنــى الحيــاة فــي مكنوننــا. 



ملتقى التاريخ والحاضر , ومدار تطلعات المستقبل ..
بهــا نســافر عبــر الزمــان لنــرى تاريــخ وتــراث المملكــة, وفيهــا 

يتمحــور نماؤهــا وازدهارهــا , ومنهــا نرســم مامــح مســتقبل 

التقــدم للعالــم ..

الريــاض .. عاصمة الحضارة 



بشــمال مدينــة الريــاض تشــرق “شــمس الديــار” ناثــرًة أشــعة الجمــال بهندســة بنــاء أخــاذة, تجمــع أصالــة البنــاء وأناقتــه, 

متمثلــًة بأكثــر مــن 500 وحــدة ســكنية بنمــاذج مختلفــة, تهــدف بــه “الديــار العربيــة” إلــى تقديــم بيئــة ســكنية متكاملــة 

تعنــى بمطلــق الرفاهيــة, وتضــم كامــل احتياجــات العائلــة.

ويعــد مشــروع شــمس الديــار ثمــرة شــراكة إســتراتيجية بيــن وزارة اإلســكان وشــركة الديــار العربيــة للتطويــر العقــاري, 

التــي تســعى دومــًا لارتقــاء إلــى طمــوح عمائهــا , عبــر تقديــم حلــول مبتكــرة وتصاميــم فريــدة بأبنيــة عاليــة الجــودة، 

وبتعاونهــا مــع شــركة شــهم للمقــاوالت )ذات التصنيــف األول(، والمتخصصــة فــي بنــاء وتنفيــذ المشــاريع الســكنية 

علــى مــدار الســنوات الماضيــة.

لينعموا باالستقرار
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فــي اآلونــة األخيــرة .. أضحــت منطقــة شــمال مدينــة الريــاض منطلــق النمــاء واالزدهــار للمدينــة , باعتبارهــا امتــدادًا 

لتاريــخ مدينــة الريــاض العريــق , وحاضنــة تقدمهــا المتواصــل , لــذا اخترنــا غــرب مطــار الملــك خالــد الدولــي؛ ليكــون موقــع 

“شــمس الديــار”.

مجمع الدوائر المطار
جامعة األميرة نورةالمركز الماليمول السعوديةاألفنيوزالحكومية 

17 كم22 كم17 كم16 كم8 كم8 كم

على امتداد الحضارة



إشراقة على الحياة..



ليطيب الُمقام ..
أرقــى  التحتيــة وفــق  المجمــع  بنيــة  طــورت 

بشــبكة  وُخــدم  المواصفــات,  وأحــدث 

واألرصفــة  الداخليــة  الطــرق  مــن  متكاملــة 

متعــددة,  عامــة  مرافــق  وحــوى  واإلنــارة, 

كمــا روعــي فــي تصميمــه ســهولة الوصــول 

ــا  ــا مــن عــدة محــاور , لننشــئ حيًّ ــى كل في إل

نموذجيــًا متكامــل الخدمــات, ليطيــب الُمقــام 

ولعائلتــك. لــك 



»بنـيــة تحتـيــة مكتـمـلــة«

فلل سكنية تبدأ أسعارها من

568.000
                              ريال سعودي



إتقان ..
وألننــا نهــدف إلــى تقديــم حلول ســكنية تتوافق 

مشــروعنا  أسســنا  االحتياجــات؛  مختلــف  مــع 

المســاحات  مختلفــة  نمــاذج  بأربعــة  الســكني 

وأذواق جميــع  إمكانيــات  لنوافــق  واألســعار, 

ســكان “شــمس الديــار”. 



نماذج
الفلل



شمس )1(



دور السطحالدور األول

الدور األرضي

شمس )1(

 المساحة م2التفاصيل
20.31غرفة نوم رئيسية

4.37غرفة مابس
4.61حمام )1( غرفة نوم رئيسية

16.97غرفة نوم )1(
3.64حمام )2(

17.49غرفة نوم )2(
13.86غرفة نوم )3(

11.40فراغ توزيع
4.29حمام )3(

الدور األول

 المساحة م2التفاصيل
2.81مدخل رئيسي

17.71صالة االستقبال
16.55صالة طعام

4.75مدخل عائلي

18.05صالة المعيشة
14.44مطبخ

3.39فراغ توزيع
5.48حمام )1( صالة استقبال

3.29حمام )2(

الدور األرضي

 المساحة م2التفاصيل
4.02غرفة خادمة

1.93حمام
4.17فراغ توزيع

دور السطح



شمس )2(



دور السطحالدور األول

الدور األرضي

 المساحة م2التفاصيل
20.31غرفة نوم رئيسية

4.37غرفة مابس
4.61حمام )1( غرفة نوم رئيسية

16.97غرفة نوم )1(
3.64حمام )2(

17.49غرفة نوم )2(
13.86غرفة نوم )3(

11.40فراغ توزيع
4.29حمام )3(

الدور األول

 المساحة م2التفاصيل
2.81مدخل رئيسي

17.71صالة االستقبال
16.55صالة طعام

4.75مدخل عائلي

18.05صالة المعيشة
14.44مطبخ

3.39فراغ توزيع
5.48حمام )1( صالة استقبال

3.29حمام )2(

الدور األرضي

 المساحة م2التفاصيل
13.86غرفة نوم )1(
17.49غرفة نوم )2(

14.29حمام )1(
4.12غرفة خادمة

2.04حمام )2( غرفة خادمة
13.41فراغ توزيع

دور السطح

شمس )2(



شمس )3(



دور السطحالدور األول

الدور األرضي

 المساحة م2التفاصيل
20.16غرفة نوم رئيسية

4.49غرفة مابس
4.00حمام )1( غرفة نوم رئيسية

21.53غرفة نوم )1(
3.49حمام )2(

16.75غرفة نوم )2(
14.06غرفة نوم )3(

9.15فراغ توزيع
4.12حمام )3(

الدور األول

 المساحة م2التفاصيل
4.04مدخل رئيسي

19.25صالة االستقبال
15.39صالة طعام

5.32مدخل عائلي

22.80صالة المعيشة
16.75مطبخ

5.25فراغ توزيع
4.90حمام )1( صالة استقبال

2.91حمام )2(

الدور األرضي

 المساحة م2التفاصيل
4.02غرفة خادمة

3.11حمام
3.66فراغ توزيع

دور السطح

شمس )3(



شمس )4(



دور السطحالدور األول

الدور األرضي

 المساحة م2التفاصيل
20.82غرفة نوم رئيسية

4.73غرفة مابس
4.61حمام )1( غرفة نوم رئيسية

17.22غرفة نوم )1(
3.84حمام )2(

17.49غرفة نوم )2(
13.86غرفة نوم )3(

12.11فراغ توزيع
4.11حمام )3(

الدور األول

 المساحة م2التفاصيل
2.94مدخل رئيسي

23.91صالة االستقبال
18.06صالة طعام

5.51مدخل عائلي

18.05صالة المعيشة
14.44مطبخ

3.05فراغ توزيع
5.78حمام )1( صالة استقبال

3.68حمام )2(

الدور األرضي

 المساحة م2التفاصيل
4.02غرفة خادمة

1.93حمام
4.17فراغ توزيع

دور السطح

شمس )4(



العالميــة  الهندســية  المواصفــات  أحــدث  الديــار وفــق  صمــم شــمس 

باهتمــام بالــغ ألدق التفاصيــل ، بأبنيــة تميزهــا المتانــة والتشــطيبات 

الراقيــة ، بــدءًا مــن اختيــار مــواد البنــاء المتميــزة ، وانتهــاًء بالتصاميــم 

الداخليــة األنيقــة . 

اهتمام
وجودة ..

شركائنا بالنجاح:



نسعد بتواصلكم وزيارتكم ..
في موقع المشروع – الرباض – غرب مطار الملك خالد الدولي

aldyar.sa
info@aldyar.sa



برنامج سكنيالمالك

المقاولالمطور



aldyar.sa
info@aldyar.sa


