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فــي مدينــة المســتقبل ال نوفــر الخيــارات الســكنية فقــط، بــل نبتكــر 
أســلوب حيــاة يلبــي رغبــات عمالؤنــا وذلــك باعتمادنــا علــى معاييــر 
جــودة الحيــاة لنصنــع مدينــة لـ)لمســتقبل( تســتحق العيــش فيهــا .

مرحبا بكم في مدينة المستقبل..



المشروع

ُصّممــت مدينــة المســتقبل لتكون 
بيــن  مــا  تمــزج  اســتثنائية  واجهــة 
الســكن والترفيــة فــي بيئــة تكتمــل 
فيهــا الخدمــات األساســية، حيــث 
كل  فيــه  تجــد  الــذي  المــكان 
التعليــم  مرافــق  مــن  تتمّنــاه  مــا 
والترفيــة  التســّوق  ومراكــز 
ووســائل  الرياضيــة  واألنشــطة 
الخيــارات  تلــك  لتمنحــك  النقــل، 

تســتحقه. الــذي  الحيــاة  نمــط 



م الرياضطريق الدائري الثالث
طريق الدما

بحكــم الموقــع المتميــز لمدينــة المســتقبل، ومجاورتــه لطريــق 
ينتصــف  الــذي  الثالــث  الدائــري  وطريــق  الشــمال  مــن  الدمــام 
الحيويــة  المراكــز  مــن  دقائــق  ســوى  يبعــد  ال  فإنــه  المشــروع 

. الريــاض  بمدينــة  والتجاريــة  والخدميــة 

الموقع



األراضي





الفلل السكنية



فــي مدينــة المســتقبل خياراتــك الســكنية متنوعــة .. الذكريــات ســتكون جــزءًا مــن حياتــك كل يــوم..
اختــر مــا يناســبك مــن النمــاذج التــي تــم تصميمهــا بأســلوب عصــري.



البوليفارد



يشــّكل البوليفــارد فــي مدينــة المســتقبل مركــزًا نابضــًا بالحيــاة، كمــا تجّســد المتاجــر أســلوب الحيــاة 
بأجمــل صورهــا، لمــا يوفــره مــن مجمعــات للمطاعــم والكافيهــات علــى ممشــى يرتبــط باألحيــاء 

الســكنية وســط أجــواء تنبــض بالحيــاة ليلبــي احتياجــات ســكان مدينــة المســتقبل . 



استمتع بوقـتــك



وألننــا نعمــل برؤيــة جــودة الحيــاة فقــد خصصنــا مســاحات شاســعة مــن المســطحات الخضــراء 
والممــرات المائيــة والحدائــق وكذلــك ســاحات خاصــة بالفعاليــات والمناســبات لتلبــي احتياجــات 

ــى مــدار العــام . ــة لالســتمتاع باألوقــات عل كل العائل



المــركــز التجاري



ُصمــم المركــز التجــاري بمدينــة المســتقبل والــذي يبعــد عــدة خطــوات مــن المجمعــات الســكنية 
ليكــون أيقونــة مميــزة داخــل المشــروع والــذي ســيضم مجموعــة كبيــرة مــن المتاجــر والمــاركات 

العالميــة بحيــث يقــدم للســكان تجربــة فريــدة فــي عالــم التســوق.



أنشطة ريـاضيـة



وألن ممارســة الرياضــة تزيــد مــن الحيويــة والنشــاط وهــو أمــر ضــروري لجميــع أفــراد العائلــة فقــد 
تــم تخصيــص مواقــع إلنشــاء مالعــب رياضيــة متنوعــة وممــرات للمشــاة وكذلــك مســارات خاصــة 

لهــواة الدراجــات الهوائيــة .



المرافق التعليمية والخدمية



مشــروع مدينــة المســتقبل يعمــل علــى تلبيــة متطلبــات العمــالء األساســية لذلــك تــم تخصيــص 
أكثــر مــن 100 ألــف متــر مربــع لتكــون مرافــق تعليميــة وصحيــة وخدميــة واجتماعيــة يســتفيد منهــا 

جميــع أفــراد العائلــة.



وسائل النـقــــل



ورغبــة فــي تقديــم خدمــات ترفيهيــة وخدميــة إضافيــة وتماشــيًا مــع رؤيــة المملكــة لتنويــع وســائل 
النقــل وتقديــم تجربــة فريــدة لســكان مدينــة المســتقبل فقــد تــم تخصيــص أكثــر مــن محطــة للنقــل 
العــام داخــل المشــروع لالســتفادة مــن خدمــات التنقــل إلــى المراكــز الحيويــة داخــل مدينــة الريــاض. 



في مدينة المستقبل .. ُنطلق العنان لـعالم جديد
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