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 -:   Aboutزعن المرك

ويعتبر أحد أهم المراكز التجارية  عبدهللافي أكثر المناطق الحيوية في طريق الملك , في وسط مدينة جدة، هو مركز تجاري إداري يقع النسيم سكوير :نبذة 

 (ياقةوقت الل)ونادي رياضي وعيادات ومكاتب إدارية يتكون من معارض تجارية  ,الكالسيكيفي المنطقة بما يمتاز به من الموقع المميز والتصميم الحديثة 
  ومواقف مخصصة لزوار المركز

Al Naseem Center is a commercial and administrative center located in the most vital areas of King Abdullah Road in 
Jeddah. It is considered one of the most important Modern commercial centers in the region with its distinctive 
location and classic design. It consists Stores, clinics, offices, Gym (fitness time) and parking  

 .صاالت رياضية ،ومختبرات، عيادات طبية تجارية ، معارضادريةمكاتب  :المجاالت

Specialization: offices, shops, medical clinics, laboratories, Gyms and the most famous international brands and 
restaurants 

 جدة. مقابل مركز السالم مول التجاري عبدهللا، طريق الملك النسيمحي  :الموقع

Location: Al Naseem district, King Abdullah Road, Opposite to Al Salam Mall Center - Jeddah 

  Features المميزات على سبيل المثال ال الحصر

 مركز االندلس, مركز السالم مول, فندق راديسون بلو بالزامثل  من المراكز و القطاعات التجارية الشهيرة و المعروفة يقع المركز بالقرب من العديد: الجوار

 ،وباإلضافة أشهر الماركات والمطاعم العالمية .الخط الدائري الرئيسي لمدينة جدة, محطة القطار, جامعة الملك عبدالعزيز, مول

Neighbors: The center is located near many well-known commercial centers, such as Radisson Blu Plaza Hotel, Al 
Salam Mall Center, Al Andalus Mall, King Abdulaziz University, Railway station and Jeddah's main ring road. 

 .والخدمات العامةيقع المركز في منطقة مكتظة بالعديد من العمائر السكنية : السكان

Population: The center is located in an area crammed with many residential buildings and public services. 

 
 
 
 
 
 



  Location on the map الموقع على الخريطة

 
 صور المركز

 

 Available rental space المتوفرة المساحات التأجيرية

 

 إجمالي المساحة 2المساحة المساحة الوحدة

 2م 395.84 2م 174.96 2م 220.88 2معرض رقم 
 2م 403.26 2م 178.24 2م 225.02 3معرض رقم 

 2م 227  2م 227 1مكتب  1الدور 
 2م 220  2م 220 2مكتب  1الدور 
 2م 249  2م 249 3مكتب  1الدور 

 2م 495.1,1 اإلجمالي 
   

  األولاجمالي مساحة الدور  2م 696
 2م 445.9
 2م 353.2

 (األرضي)اجمالي مساحة المعارض 
 (الميزان)اجمالي مساحة المعارض 

 

 
  -: علما أن

 الثالث األدوار العلوية مؤجرة بالكامل لنادي وقت اللياقة. 

 دور المكاتب المتبقي له مدخل ومصعد خاص ومواقف خاصه به  . 

 المتبقي من المعارض معرضين فقط  



 



 



 
 
 

 Maintenance and cleaning department والنظافة الصيانةقسم 

الموجودة للعمل والمحافظة على  اإلمكانياتنستخدم أحدث  و األجهزةوصيانة  األعطالمهارة عالية على مدار الساعة في كشف  ولدينا فريق عمل متكامل ذ

 .مع توفر فريق عمل مخصص لنظافة المبنى بجميع مرافقه على مدار الساعة جودة المنشأة،
We have an integrated team of highly skilled in the detection of faults and maintenance of devices, because we use 
the latest capabilities available to work and maintain the quality of the establishment, With a team dedicated to 
cleaning the building with all its facilities around the clock. 

 
 Available technicians specialize in :الفنيين المتوفرين متخصصين في

  األعمال الكهربائية Electrical Works 

  أعمال السباكةPlumbing works 

  صيانة وتركيب األنظمة الهاتفيةMaintenance of air conditioners 

  صيانة المكيفاتMaintenance of air conditioners 
o  ( وال تشمل قطع الغيار ) صيانة المكيفات فقط تكون شاملة بالعقدMaintenance of air conditioners only except spare parts 

 
 Connect with us التواصل

 
 Ahmed Al Dra’an الدرعان أحمد

00966-569446000 | ahmedj2021@gmail.com 
 

 Salem BinSalman سالم بن سلمان
00966-555127161 | s.binsalman@alammarico.com 


