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مقدمـــة:
فــى إطــار رؤيــة المملكــة و خطــة وزارة اإلســكان لعــام  2030فقــد ســعت الــوزارة إلــى تفعيــل الشــراكة مــع المطوريـ�ن ذوى الخــرة والكفــاءة
لتطويــ�ر األراضــى الخاصــة بالــوزارة وتوفــر الوحــدات الســكنية المالئمــة للمســتفيدين علــى مســتوى المملكــة  ،وعليــه فقــد تــم اإلعــداد
لمنطقــة ســكنية بمدينــة تبــوك بنظــام التــاون هــاوس (وحــدات ســكنية متالصقــة ) ميســرة الت�كلفــة لمســتحقي الدعــم الســكنى تلبــى
احتياجتهــم وتحقــق رغباتهــم .

نبذة عامة عن المشروع:
تبلــغ مســاحة المشــروع حوالــى  246.000مــر مربــع ويحتــوى علــى  900وحــدة ســكنية (تــاون هــاوس ) ويعتــر كمرحلــة أولــى لمشــاريع التــاون
هــاوس ضمــن األراضــى التابعــة لــوزارة اإلســكان حيــث يضــم المشــروع عــدد مــن النمــاذج الســكنية المختلفــة ت�تنــوع فــى المســاحة والتصميــم
وت�ت�كــون مــن طابقــن رئيســن باإلضافــة إلــى طابــق علــوى يضــم الخدمــات ولــكل وحــدة موقــف للســيارة وحديقــة خاصــة ومســاحة أماميــة
مســتقبلية إلضافــة ملحــق خارجــى والتــى ت�توافــق مــع احتياجــات المســتفيدين وقــد روعــى فــى تصميــم الموقــع العــام للمشــروع توافــر بنية
تحتيــة مت�كاملــة مــن الطــرق واإلنــارة وخدمــات الكهربــاء والميــاه والتــى تــم تصميمهــا علــى أســس متطــورة تضمــن اإلســتدامة والمحافظــة
علــى البيئــة.

مكتب عمر سعد المقرن إلستشارات الهندسة المعمارية

بساتني تبوك

نماذج المشروع

 نموذج  “ Aالياسمني ” الوصف  :تاون هاوس مسطح البناء  263 :م 2عدد الغرف  4 :غرف العدد  430 :وحدة نموذج “ Bالرنجس” الوصف  :تاون هاوس مسطح البناء 286 :م 2عدد الغرف  5 :غرف العدد  135 :وحدة -نموذج “ *Bالبنفسج” الوصف  :تاون هاوس مميز مسطح البناء 286 :م 2عدد الغرف  5 :غرف العدد  37 :وحدة

موقع المشروع:

 -نموذج “ Cالقرنفل” الوصف  :تاون هاوس مسطح البناء 292 :م 2عدد الغرف  4 :غرف العدد  36 :وحدة

يقــع مشــروع “بســاتني تبــوك ” بمدينــة تبــوك ضمــن النطــاق العمرانــي ويتميــز المشــروع بوقوعــه علــى محــاور حركــة رئيســية (طري ـ�ق

 -نموذج “ Dالجورى” الوصف  :تاون هاوس مسطح البناء  315 :م 2عدد الغرف  5 :غرف العدد  120 :وحدة

الملــك خالــد  -طري ـ�ق الملــك فيصــل ) ممــا يعطــى مرونــة كبــرة فــى الوصوليــة  ,كمــا يتميــز بموقعــه بالقــرب مــن خدمــات رئيســية مــن
مــدارس و جامعــات ومستشــفيات وأســواق تجاريــة مــن أهمهــا (مجمــع الملــك عبــد اهلل الطبــى  -جامعــة فهــد بــن ســلطان -جامعــة

 -نموذج “ *Dالسوسن” الوصف  :تاون هاوس مميز مسطح البناء  315 :م 2عدد الغرف  5 :غرف العدد  19 :وحدة

تبــوك للبنــات  -منتــزه األمــر فهــد بــن ســلطان وغريهــا مــن الخدمــات الرئيســية )
 نموذج  “ Eالريحان” الوصف  :فيال مسطح البناء  378 :م 2عدد الغرف  5 :غرف العدد  123 :وحدة -وحدات ذات سعر محدد

بساتني تبوك

نموذج تاون هاوس “الياسمني”
يتميــز نمــوذج تــاون هــاوس “الياســمني” باســتغالل المســاحات علــى الوجــه األمثــل  ،حيــث نجــد بالــدور األرضــى مجلــس رجــال ملحــق بــه حمــام ومغســلة
للضيــوف مســتقلة ونجــد أيضــا صالــة معيشــة وصالــة طعــام ومطبــخ وحمــام خــاص بالعائلــة ،بالنســبة للــدور األول فقــد تــم تخصيصــه ألجنحــة النــوم حيــث
نجــد غرفــة نــوم رئيســية معهــا حمــام خــاص وفــراغ مخصــص للمالبــس وغرفتــي نــوم أطفــال مــع حمــام مشــرك وغرفــة نــوم أخــرى معهــا حمــام خــاص
كمــا نجــد فــى غرفــة مخصصــة للتخزيـ�ن ،أمــا الخادمــة ومــا يلحقهــا مــن خدمــات مثــل الغســيل والكــوى فتــم وضعهــا بالطابــق األعلــى باإلضافــة إلــى
ال  ،وقــد تــم تخصيــص مســاحة لموقــف الســيارة ومســاحة أخــرى لإلســتخدام المســتقبلى باإلضافــة إلــى
ســطح كبــر يمكــن اســتغالله بالتوســع مســتقب ً
حديقــة خلفيــة ت�كــون متنفــس للوحــدة  ،كمــا تمتــاز الواجهــات بالجمــع بــن األصالــة والمعاصــرة مــن خــال اســتخدام مــواد ذات كفــاءة عاليــة.

مسقط أفقى الدور األرضى

إجمالي المساحة

 263.00مرت مربع

مسقط أفقى دور السطح

مسقط أفقى الدور األول

الدور األرضى

الدور األول

الدور األول

المساحة

دور السطح

المساحة

مدخل

 3.40مرت مربع

غرفة نوم 1

 15.33مرت مربع

غرفة خادمة

 7.62مرت مربع

مجلس رجال

 18.10مرت مربع

غرفة نوم 2

 13.36مرت مربع

حمام

 2.48مرت مربع

مغاسل

 3.45مرت مربع

غرفة نوم 3

 13.54مرت مربع

غرفة غسيل

 3.02مرت مربع

دورة مياه

 2.76مرت مربع

حمام خاص نوم 3

 3.72مرت مربع

صالة طعام

 18.41مرت مربع

مخزن

 3.56مرت مربع

صالة معيشة

 21.42مرت مربع

حمام مشرتك

 4.64مرت مربع

حمام

 2.76مرت مربع

غرفة نوم رئيسية 4

 22.86مرت مربع

مطبخ

 12.09مرت مربع

حمام خاص نوم رئيسي

 4.56مرت مربع

مخزن

 2.23مرت مربع

بساتني تبوك

نموذج تاون هاوس “الرنجس”
أهــم مــا ت�تميــز بــه نمــوذج تــاون هــاوس “الرنجــس” هــو الواجهــات الحديثــة التــى تحمــل فــى مضمونهــا األصالــة كمــا تــم دراســة الفراغــات لت�كــون علــى
الصــورة األفضــل  ،فنجــد بالــدور األرضــى مجلــس رجــال ملحــق بــه حمــام ومغســلة للضيــوف مســتقلة ونجــد أيضــا صالــة معيشــة عائليــة وصالــة طعــام
ومطبــخ وحمــام خــاص بالعائلــة ،أمــا الــدور األول فيحتــوى علــى غرفــة نــوم رئيســية ملحــق بهــا حمــام خــاص وفــراغ مخصــص للمالبــس باإلضافــة إلــى
غرفتــي نــوم أطفــال و حمــام مشــرك وغرفــة نــوم أخــرى معهــا حمــام خــاص كمــا يحتــوى علــى غرفــة تخزيـ�ن ،أمــا الطابــق األعلــى فقــد تــم وضــع غرفــة
نــوم خامســة ومعهــا حمــام خــاص لتلبــى احتياجــات األســر المختلفــة كامــا تــم وضــع الخادمــة ومــا يلحقهــا مــن خدمــات باإلضافــة إلــى ســطح كبــر  ،كمــا
حرصنــا علــى وجــود مســاحة لموقــف الســيارة ومســاحة أخــرى لإلســتخدام المســتقبلى باإلضافــة إلــى حديقــة خلفيــة لت�كــون إطاللــة للمنــزل.

مسقط أفقى الدور األرضى

إجمالي المساحة

 286.00مرت مربع

مسقط أفقى دور السطح

مسقط أفقى الدور األول

الدور األرضى

الدور األول

الدور األول

المساحة

دور السطح

المساحة

مدخل

 3.40مرت مربع

غرفة نوم 1

 15.33مرت مربع

غرفة نوم 5

 14.07مرت مربع

مجلس رجال

 18.10مرت مربع

غرفة نوم 2

 13.36مرت مربع

حمام خاص

 3.36مرت مربع

مغاسل

 3.45مرت مربع

غرفة نوم 3

 13.54مرت مربع

غرفة خادمة

 7.62مرت مربع

دورة مياه

 2.76مرت مربع

حمام خاص نوم 3

 3.72مرت مربع

حمام

 2.48مرت مربع

صالة طعام

 18.41مرت مربع

مخزن

 3.56مرت مربع

غرفة غسيل

 3.02مرت مربع

صالة معيشة

 21.42مرت مربع

حمام مشرتك

 4.64مرت مربع

حمام

 2.76مرت مربع

غرفة نوم رئيسية 4

 22.86مرت مربع

مطبخ

 12.09مرت مربع

حمام خاص نوم رئيسي

 4.56مرت مربع

مخزن

 2.23مرت مربع

بساتني تبوك

نموذج تاون هاوس “البنفسج”
تمتــاز الواجهــات بالجمــع بــن األصالــة والمعاصــرة فــى نمــوذج تــاون هــاوس “البنفســج” كمــا تــم اســتغالل المســاحات و الفراغــات بشــكل جيــد  ،فنجــد
أن الــدور األرضــى يحتــوى علــى مجلــس رجــال ملحــق بــه حمــام ومغســلة للضيــوف مســتقلة و يحتــوى علــى مدخــل جانبــى للعائلــة ليكســبها قــدر مــن
التميــز كمــا يحتــوى علــى صالــة معيشــة عائليــة وصالــة طعــام ومطبــخ وحمــام خــاص بالعائلــة ،أمــا الــدور األول فيحتــوى علــى غرفــة نــوم رئيســية بهــا
حمــام خــاص ومــع غرفــة مالبــس وغرفتــي نــوم أطفــال مــع حمــام مشــرك وغرفــة نــوم أخــرى معهــا حمــام خــاص كمــا يوجــد غرفــة تخزيـ�ن ،أمــا الخادمــة
ومــا يلحقهــا مــن خدمــات مثــل الغســيل والكــوى فنجدهــا بالطابــق األعلــى باإلضافــة غرفــة نــوم أخــرى بهــا حمــام خــاص  ،وقــد تــم ت�أمــن موقــف
للســيارة بالوحــدة ومســاحة أخــرى تســتخدم مســتقبال كملحــق باإلضافــة إلــى حديقــة خلفيــة توفــر إطاللــة للمنــزل.

مسقط أفقى الدور األرضى

إجمالي المساحة

 286.00مرت مربع

مسقط أفقى دور السطح

مسقط أفقى الدور األول

الدور األرضى

المساحة

الدور األول

المساحة

دور السطح

المساحة

مدخل

 3.40مرت مربع

غرفة نوم 1

 15.33مرت مربع

غرفة نوم 5

 14.07مرت مربع

مجلس رجال

 18.10مرت مربع

غرفة نوم 2

 13.36مرت مربع

حمام خاص

 3.36مرت مربع

مغاسل

 3.45مرت مربع

غرفة نوم 3

 13.54مرت مربع

غرفة خادمة

 7.62مرت مربع

دورة مياه

 2.76مرت مربع

حمام خاص نوم 3

 3.72مرت مربع

حمام

 2.48مرت مربع

غرفة غسيل

 3.02مرت مربع

صالة طعام

 18.41مرت مربع

مخزن

 3.56مرت مربع

صالة معيشة

 21.42مرت مربع

حمام مشرتك

 4.64مرت مربع

حمام

 2.76مرت مربع

غرفة نوم رئيسية 4

 22.86مرت مربع

مطبخ

 12.09مرت مربع

حمام خاص نوم رئيسي

 4.56مرت مربع

مخزن

 2.23مرت مربع

بساتني تبوك

نموذج تاون هاوس “القرنفل"
التوزيــع األمثــل للفراغــات هــو أهــم مــا يتميــز بــه نمــوذج تــاون هــاوس “القرنفــل” حيــث يوفــر إطاللــة مناســبة للفراغــات علــى فنــاء داخلــي ،الــدور
األرضــي عبــارة عــن مجلــس رجــال ملحــق بــه حمــام ومغســلة للضيــوف مســتقلة كمــا يوجــد صالــة معيشــة عائليــة وصالــة طعــام ومطبــخ وحمــام خــاص
بالعائلــة ،أمــا الــدور األول عبــارة عــن نــوم رئيســية معهــا حمــام خــاص وفــراغ مخصــص للمالبــس وغرفتــي نــوم أطفــال مــع حمــام مشــرك كمــا يحتــوى
علــى صالــة عائليــة تطــل علــى الفنــاء  ،كمــا نجــد غرفــة نــوم أخــرى بالطابــق األعلــى ومعهــا حمــام خــاص باإلضافــة إلــى صالــة متعــددة األغــراض
ال  ،ولــن ننســى تخصيــص مســاحة
،ويحتــوى أيضــا علــى غرفــة الخادمــة باإلضافــة إلــى ملحقاتهــا مــع وجــود ســطح يمكــن اســتغالله بالتوســع مســتقب ً
لموقــف الســيارة  ،أمــا الواجهــات فقــد جــاءت بصميــم حديــث وعصــرى

مسقط أفقى الدور األرضى

إجمالي المساحة

 292.00مرت مربع

مسقط أفقى دور السطح

مسقط أفقى الدور األول

الدور األرضى

المساحة

الدور األول

المساحة

دور السطح

المساحة

مدخل

 4.73مرت مربع

غرفة نوم 1

 18.28مرت مربع

غرفة نوم 4

 18.74مرت مربع

مجلس رجال

 17.20مرت مربع

غرفة نوم 2

 16.13مرت مربع

حمام خاص 4

 4.71مرت مربع

مغاسل

 1.92مرت مربع

حمام مشرتك

 4.72مرت مربع

غرفة خادمة

 6.87مرت مربع

دورة مياه

 2.40مرت مربع

معيشة عائلية

 26.90مرت مربع

حمام

 2.29مرت مربع

صالة طعام

 15.84مرت مربع

غرفة نوم رئيسية 4

 22.86مرت مربع

غرفة غسيل

 3.02مرت مربع

صالة معيشة

 18.48مرت مربع

حمام خاص نوم رئيسي

 4.56مرت مربع

صالة متعددة األغراض

 14.59مرت مربع

حمام

 2.08مرت مربع

مطبخ

 8.66مرت مربع

بساتني تبوك

نموذج تاون هاوس “الجورى”
ت�تمتــع واجهــات نمــوذج تــاون هــاوس “الجــورى” بالحداثــة والعصريــة الممتزجــة بالماضــى  ،مــع تصميــم وإســتغالل أمثــل للفراغــات  ،حيــث نجــد بالــدور
األرضــى مجلــس رجــال ملحــق بــه حمــام ومغســلة للضيــوف ونجــد أيضــا صالــة معيشــة عائليــة وصالــة طعــام ومطبــخ وحمــام خــاص بالعائلــة ،أمــا الــدور
األول فيت�كــون مــن غرفــة نــوم رئيســية كبــرة بهــا حمــام خــاص وغرفتــي نــوم أطفــال مــع حمــام مشــرك وغرفــة نــوم أخــرى بهــا حمــام خــاص كمــا
يحتــوى علــى مخــزن ،أمــا الطابــق األعلــى فتوجــد غرفــة نــوم خامســة بهــا حمــام خــاص ونجــد غرفــة الخادمــة ومســاحة كافيــة للغســيل والكــوي  ،و
لــم نغفــل وجــود مســاحة تســتخدم كجــراج ســيارة باإلضافــة إلــى حديقــة خلفيــة ألهــل المنــزل .

مسقط أفقى الدور األرضى

إجمالي المساحة

 315.00مرت مربع

مسقط أفقى دور السطح

مسقط أفقى الدور األول

الدور األرضى

المساحة

الدور األول

المساحة

دور السطح

المساحة

مدخل

 4,05مرت مربع

غرفة نوم 1

 18.27مرت مربع

غرفة نوم 5

 16.85مرت مربع

مجلس رجال

 17,64مرت مربع

غرفة نوم 2

 15.66مرت مربع

حمام خاص

 3.17مرت مربع

مغاسل

 3.60مرت مربع

حمام مشرتك

 4.64مرت مربع

غرفة خادمة

 9.24مرت مربع

دورة مياه

 2.88مرت مربع

غرفة نوم 3

 17.22مرت مربع

حمام

 2.48مرت مربع

غرفة غسيل

 3.80مرت مربع

صالة طعام

 19.51مرت مربع

حمام خاص نوم 3

 4.42مرت مربع

صالة معيشة

 27.26مرت مربع

مخزن

 4.00مرت مربع

حمام

 2.88مرت مربع

غرفة نوم رئيسية 4

 21.81مرت مربع

مطبخ

 14.22مرت مربع

حمام خاص نوم رئيسي

 5.00مرت مربع

مخزن

 2.52مرت مربع

بساتني تبوك

نموذج تاون هاوس “السوسن”
يأتــى نمــوذج تــاون هــاوس “السوســن” بتوزيــع مثالــى للفراغــات  ،حيــث نجــد بالــدور األرضــى مجلــس رجــال ملحــق بــه حمــام ومغســلة للضيــوف
مــع وجــود مدخــل جانبــى للعائلــة ليضفــى عليهــا تميــز ًا و يضــم صالــة معيشــة عائليــة وصالــة طعــام ومطبــخ وحمــام خــاص بالعائلــة ،أمــا الــدور األول
فحتــوى علــى غرفــة نــوم رئيســية كبــرة بهــا حمــام خــاص وغرفتــي نــوم أطفــال مــع حمــام مشــرك وغرفــة نــوم أخــرى بهــا حمــام خــاص كمــا يحتــوى
علــى مخــزن ،أمــا الطابــق األعلــى فتوجــد غرفــة نــوم خامســة بهــا حمــام خــاص ونجــد غرفــة الخادمــة و مســاحة كافيــة للغســيل والكــوي  ،وتــم األخــذ
فــى اإلعتبــار وجــود موقــف للســيارة باإلضافــة إلــى حديقــة خلفيــة ألهــل المنــزل  ،كمــا ت�تميــز الواجهــات باألصالــة والمعاصــرة .

مسقط أفقى الدور األرضى

إجمالي المساحة

 315.00مرت مربع

مسقط أفقى دور السطح

مسقط أفقى الدور األول

الدور األرضى

المساحة

الدور األول

المساحة

دور السطح

المساحة

مدخل

 4,05مرت مربع

غرفة نوم 1

 18.27مرت مربع

غرفة نوم 5

 16.85مرت مربع

مجلس رجال

 17,64مرت مربع

غرفة نوم 2

 15.66مرت مربع

حمام خاص

 3.17مرت مربع

مغاسل

 3.60مرت مربع

حمام مشرتك

 4.64مرت مربع

غرفة خادمة

 9.24مرت مربع

دورة مياه

 2.88مرت مربع

غرفة نوم 3

 17.22مرت مربع

حمام

 2.48مرت مربع

غرفة غسيل

 3.80مرت مربع

صالة طعام

 19.51مرت مربع

حمام خاص نوم 3

 4.42مرت مربع

صالة معيشة

 27.26مرت مربع

مخزن

 4.00مرت مربع

حمام

 2.88مرت مربع

غرفة نوم رئيسية 4

 21.81مرت مربع

مطبخ

 14.22مرت مربع

حمام خاص نوم رئيسي

 5.00مرت مربع

مخزن

 2.52مرت مربع

بساتني تبوك

نموذج فيال “الريحان”
يتميــز نمــوذج فيــا “الريحــان” بالتوزيــع الفراغــى الجيــد وبالمســاحات األكــر وتميــز الموقــع  ،حيــث نجــد بالــدور األرضــى مجلــس رجــال ملحــق بــه حمــام
ومغســلة للضيــوف كمــا يوجــد مدخــل جانبــى للعائلــة يضــم صالــة معيشــة عائليــة وصالــة طعــام ومطبــخ ومخــزن وحمــام خــاص بالعائلــة  ،وفيمــا يخــص
الــدور األول نجــد غرفــة نــوم رئيســية بهــا حمــام خــاص وغرفــة مالبــس وغرفتــي نــوم أطفــال مــع حمــام مشــرك وغرفــة نــوم أخــرى بهــا حمــام خــاص مــع
وجــود تــراس مطــل علــى الحديقــة الخلفيــة ،كمــا نجــد غرفــة نــوم أيضــا بهــا حمــام خــاص بالطابــق األعلــى ونجــد أيضــا غرفــة للخادمــة و فــراغ الغســيل
ال  ،كمــا تــم ت�أمــن مســاحة لموقــف الســيارة ومســاحة أخــرى لإلســتخدام
والكــوى باإلضافــة إلــى ســطح كبــر يمكــن اســتغالله بالتوســع مســتقب ً
المســتقبلى باإلضافــة إلــى حديقــة خلفيــة  ،وت�تميــز الواجهــات باألصالــة والمعاصــرة .

مسقط أفقى الدور األرضى

إجمالي المساحة

 378.00مرت مربع

مسقط أفقى دور السطح

مسقط أفقى الدور األول

الدور األرضى

المساحة

الدور األول

المساحة

دور السطح

المساحة

مدخل

 7.66مرت مربع

غرفة نوم 1

 23.66مرت مربع

غرفة نوم 5

 17.81مرت مربع

مجلس رجال

 28.20مرت مربع

غرفة نوم 2

 18.20مرت مربع

حمام خاص

 4.90مرت مربع

مغاسل

 3.91مرت مربع

حمام مشرتك

 4.64مرت مربع

غرفة خادمة

10.34مرت مربع

دورة مياه

 2.76مرت مربع

غرفة نوم 3

 22.11مرت مربع

حمام

 2.48مرت مربع

صالة طعام

 26,37مرت مربع

حمام خاص نوم 3

 4.03مرت مربع

غرفة غسيل

 4.57مرت مربع

صالة معيشة

 23.04مرت مربع

غرفة نوم رئيسية 4

 34.30مرت مربع

حمام

 2.40مرت مربع

حمام خاص نوم رئيسي

 4.94مرت مربع

مطبخ

 17.38مرت مربع

مخزن

 3.68مرت مربع

مشروع جوهرة الخرج

مكتب عمر سعد المقرن إلستشارات الهندسة المعمارية

شركة شمائل الخليج للمقاوالت  -مشروع بساتني تبوك
مركز االتصال0590666279 :
www.shamaelkhaleej.com
shamaelalkhaleej@hotmail.com

