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نبض قريان



مجمع سكني متكامل يوفر جميع الخدمات

والحياة العرصية والرفاهية







الوحدات السكنية تحت اإلنشاء

التطوير مرحلة  أثناء  أو  قبل  السكنية  الوحدات  متلك  يتيح  برنامج   هو 
للخطة  وفقاً  بالتنفيذ  العقاريني  املطورين  الربنامج  ويلزم  البناء  أو 

السكنية لكل مرشوع حسب النامذج واملواصفات املعتمدة.



نبذة وملحة عن املرشوع

منوذج العيش العرصي والراحة واألمان يف قلب العاصمة الرياض. 

منوذج عاملي يلبي جميع االحتياجات. 

موقع املرشوع

يقع مجمع نبض قريان شامل مدينة الرياض عىل مساحة تقدر ب 1,780,623 مرت مربع تقريباً، 
وقد جعلت الرشكة من التكامل سمة رئيسية للمخطط، حيث أنه يحتوي عىل جميع الخدمات 
واملرافق العامة، ويحتوي املخطط عىل 4,284 وحدة سكنية مبختلف االحجام، تقدم عىل 

شكل سبع مناذج مختلفة، ليختار منها املشرتي ما يتوافق مع رغبته.

املرافق الحيوية للمرشوع

- مطاعم ومقاهي - مستشفيات    - مدارس   
- مراكز صحية واستجامم - موالت ومحال تجارية    - جهات حكومية   

- مراكز األرسة والطفل  - مراكز تجميل    - حدائق    





مخطط املرشوع



تفاصيل  املرشوع

موقع املرشوع

مساحة املرشوع

مساحة البناء الصافية

مساحة األرض اإلجاملية

عدد الوحدات السكنية

عدد املواقف املخصصة للفل والعامئر

عدد املواقف املخصصة للرشيط التجاري

مساحة الرشيط التجاري

مساحة البدروم

مساحة قطع األرايض

مدينة الرياض

1,119,724 م2 سكني

1,151,598 م2

1,780,623 م2 سكني

4,284

5,679 موقف

966 موقف

31,874 م2

38970.5 م2

590,055 م2





منوذج  1

من 265 م2 إىل 281 م2مساحة الوحدة السكنية

هذا النموذج يطبق عىل مساحات أرايض مختلفة حسب املوقع.

مكونات الدور األريض:

مجلس )رجال(

حامم )رجال(

غرفة )طعام(

مجلس )عائيل(

حامم )نساء(

مطبخ

مخزن

3.85 * 5.20 م2
1.25 * 2.45 م2

3.60 * 3.85 م2
3.85 * 4.00 م2

1.25 * 1.70 م2
3.55 * 3.60 م2
1.25 * 2.00 م2

الدور األريض



منوذج  1

مكونات الدور األول:

غرفة نوم )ماسرت(

حامم )ماسرت( 

غرفة نوم )رئيسية(

غرفة )مالبس(

حامم )رئيسية(

غرفة نوم )1(

غرفة نوم )2(

حامم )مشرتك(

3.85 * 3.90 م2
1.70 * 2.85 م2

3.80 * 3.85 م2
1.60 * 1.70 م2
1.70 * 2.15 م2

3.60 * 3.60 م2
3.60 * 4.00 م2

2.25 * 2.30 م2

الدور األول



منوذج  1

مكونات امللحق:

غرفة )خدامة(

حامم )خادمة(

غرفة )غسيل(

صالة ألعاب )جيم(

حامم

2.00 * 2.50 م2
1.00 * 2.50 م2

1.25 * 2.45 م2
3.60 * 3.60 م2

1.20 * 2.30 م2

دور امللحق





منوذج  2

من 265 م2 إىل 281 م2مساحة الوحدة السكنية

هذا النموذج يطبق عىل مساحات أرايض مختلفة حسب املوقع.

الدور األريض

مكونات الدور األريض:

مجلس )رجال(

حامم )رجال(

غرفة )طعام(

مجلس )عائيل(

حامم )نساء(

مطبخ

مخزن

4.10 * 5.10 م2
1.25 * 2.45 م2

3.60 * 4.10 م2
4.10 * 4.00 م2

1.25 * 1.85 م2
3.55 * 3.75 م2

1.25 * 2.00 م2



الدور األول

منوذج  2

مكونات الدور األول:

غرفة نوم )ماسرت(

حامم )ماسرت( 

غرفة نوم )رئيسية(

غرفة )مالبس(

حامم )رئيسية(

غرفة نوم )1(

غرفة نوم )2(

حامم )مشرتك(

3.85 * 4.10 م2
1.70 * 3.10 م2

3.80 * 4.10 م2
1.80 * 1.70 م2
1.70 * 2.20 م2
3.50 * 3.75 م2

3.75 * 4.00 م2
2.40 * 2.30 م2



منوذج  2

دور امللحق

مكونات امللحق:

غرفة )خدامة(

حامم )خادمة(

غرفة )غسيل(

صالة ألعاب )جيم(

حامم

2.00 * 2.50 م2
1.00 * 2.50 م2

1.25 * 2.15 م2
3.60 * 3.85 م2
1.40 * 2.30 م2





منوذج  3

من 265 م2 إىل 281 م2مساحة الوحدة السكنية

هذا النموذج يطبق عىل مساحات أرايض مختلفة حسب املوقع.

الدور األريض

مكونات الدور األريض:

مجلس )رجال(

حامم )رجال(

غرفة )طعام(

مجلس )عائيل(

حامم )نساء(

مطبخ

مخزن

4.25 * 5.10 م2
1.25 * 2.45 م2

3.60 * 4.25 م2
4.00 * 4.25 م2

1.25 * 1.85 م2
3.55 * 3.75 م2

1.25 * 2.00 م2



الدور األول

منوذج  3

مكونات الدور األول:

غرفة نوم )ماسرت(

حامم )ماسرت( 

غرفة نوم )رئيسية(

غرفة )مالبس(

حامم )رئيسية(

غرفة نوم )1(

غرفة نوم )2(

حامم )مشرتك(

3.85 * 4.10 م2
1.70 * 3.10 م2

3.80 * 4.10 م2
1.80 * 1.70 م2
1.70 * 2.20 م2
3.50 * 3.75 م2

3.75 * 4.00 م2
2.40 * 2.30 م2



منوذج  3

دور امللحق

مكونات امللحق:

غرفة )خدامة(

حامم )خادمة(

غرفة )غسيل(

صالة ألعاب )جيم(

حامم

2.00 * 2.50 م2
1.00 * 2.50 م2

1.25 * 2.15 م2
3.60 * 3.85 م2
1.40 * 2.30 م2





منوذج  1

136 م2مساحة الوحدة السكنية

هذا النموذج يطبق عىل مساحات أرايض مختلفة حسب املوقع.

مكونات الدور األريض:

مجلس )رجال(

حامم )رجال(

غرفة )طعام(

مجلس )عائيل(

غرفة نوم )ماسرت(

حامم )ماسرت(

غرفة نوم

حامم مشرتك

مطبخ

3.70 * 3.75 م2
1.30 * 2.20 م2

2.40 * 3.70 م2
3.60 * 5.25 م2

3.90 * 4.45 م2
1.80 * 2.65 م2

3.60 * 3.85 م2
2.15 * 2.60 م2
3.15 * 2.60 م2

منوذج غرفتني 



منوذج  2

من 175 م2 إىل 209 م2مساحة الوحدة السكنية

هذا النموذج يطبق عىل مساحات أرايض مختلفة حسب املوقع.

مكونات الدور األريض:

مجلس )رجال(
حامم )رجال(

غرفة )طعام(
مجلس )عائيل(

غرفة نوم )ماسرت( 
غرفة مالبس

حامم )ماسرت(
غرفة نوم )1(
غرفة نوم )2(

حامم )مشرتك(
مطبخ

غرفة )خادمة(
حامم )خادمة(
غرفة )غسيل(

3.60 * 5.95 م2
1.20 * 1.60 م2
3.65 * 3.70 م2
3.35 * 3.70 م2
3.70 * 3.75 م2
1.30 * 1.80 م2
1.30 * 2.70 م2

3.60 * 3.60 م2
3.60 * 4.20 م2
1.60 * 2.70 م2
2.70 * 3.15 م2

1.80 * 2.70 م2
1.20 * 1.50 م2
1.20 * 1.50 م2

منوذج 3 غرف



منوذج  3

من 225 م2 إىل 231 م2مساحة الوحدة السكنية

هذا النموذج يطبق عىل مساحات أرايض مختلفة حسب املوقع.

مكونات الدور األريض:

مجلس )رجال(
حامم )رجال(

غرفة )طعام(
مجلس )عائيل(

غرفة نوم )ماسرت( 
غرفة مالبس

حامم )ماسرت(
غرفة نوم )رئيسية(

غرفة مالبس
حامم )رئيسية(

غرفة نوم )1(
غرفة نوم )2(

حامم )مشرتك(
مطبخ

غرفة )خادمة(
حامم )خادمة(
)غرفة غسيل(

3.70 * 4.90 م2
1.50 * 1.75 م2

3.40 * 4.00 م2
3.70 * 4.00 م2
3.70 * 4.95 م2

1.85 * 1.95 م2
1.95 * 2.30 م2
3.60 * 5.10 م2
3.15 * 2.60 م2
1.80 * 2.30 م2

3.60 * 4.90 م2
3.60 * 4.90 م2

1.80 * 2.80 م2
2.80 * 4.25 م2
1.90 * 2.80 م2

1.30 * 1.50 م2
1.35 * 2.65 م2

)A(  منوذج 4 غرف



منوذج  4

من 225 م2 إىل 231 م2مساحة الوحدة السكنية

هذا النموذج يطبق عىل مساحات أرايض مختلفة حسب املوقع.

مكونات الدور األريض:

مجلس )رجال(
حامم )رجال(

غرفة )طعام(
مجلس )عائيل(

غرفة نوم )ماسرت( 
غرفة مالبس

حامم )ماسرت(
غرفة نوم )رئيسية(

غرفة مالبس
حامم )رئيسية(

غرفة نوم )1(
غرفة نوم )2(

حامم )مشرتك(
مطبخ

غرفة )خادمة(
حامم )خادمة(
)غرفة غسيل(

3.70 * 5.35 م2
1.60 * 1.80 م2
3.55 * 4.20 م2
3.55 * 4.20 م2

3.90 * 5.00 م2
2.00 * 2.30 م2
2.05 * 2.65 م2
3.65 * 4.20 م2
1.80 * 3.05 م2
1.80 * 2.50 م2

3.60 * 4.20 م2
3.60 * 5.35 م2
1.80 * 3.00 م2
3.00 * 3.45 م2

2.00 * 3.00 م2
1.25 * 1.70 م2

1.20 * 1.70 م2

)B(  منوذج 4 غرف
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