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 يقع المشروع في حي النفل شمال  مدينة  الرياض شرق طريق الملك عبد العزيز

موقع المشروع
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مواصفات المشروع

مجمع سكني يقع في حي النفل  
على مساحة األرض 13.782م2 يضم عدد 

)41(  فيال سكنية .
 وكل فلة تتكون من االتي :

• الدور االرضي يضم ) غرفة معيشة + 	
مطبخ + دورة مياه ضيوف+غرفة خادمة(

• الدور االول يضم ) أربع غرف نوم + عدد 3 	
دورات (

• كراج مظلل .	
• غرفة سائق خارجية .	
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مميزات المشروع

• مجمع سكني مغلق .	
• خدمات مشتركة داخل المجمع .	
• حمام سباحة خارجي .	
• حمام سباحة داخلي .	
• ملــعب تنــس أرضي .	
• حضــانة أطــفال .	
• كافتريــا .	
• قــاعة متعددة األغراض .	
• نــادي صحــي متكامل ) ســاونا – بــخار ( .	
• حدائــق خارجية .	
• مــالعب أطــفـــال .	
• مواقف سيـارات .	
• بدروم مشترك للخدمات .	
• مخازن .	
• مبنى إداري .	
• سكن موظفين واداريين .	
• حماية أمنية 24 ساعة .	
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مخططات المشروع بالكاملمخطط  المشروع  بالكامل

مخطط الشوارع الجانبية

جدول مواقف السيارات
المواقف المتاحةالمواقف المطلوبةعدد الفلل 
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جدول مساحات الفلل

مساحة الدور األرضي عدد الفلل 
للوحدة

مساحة الدور األول 
للوحدة

إجمالي مساحة 
الوحدة

341 م146.12 م2 145م412 

276 م2مساحة مبنى اإلدارة

195.7 م2مساحة غرفة الكهرباء

6266.4 م2إجمالي المساحة المبنية

مساحة األرض الكلية 13782 م2
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المرافق الحيوية 

مطار الملك خالد الدولي

جامعة األميرة نورة بنت عبد العزيز

مستشفى المملكةمركز الملك عبد اهلل الماليلي مولمجمع االتصاالت وتقنية المعلومات

مدارس المملكة

مدارس ابن خلدون

No Destenation
Drive Distance 

(km)

Approximate Drive 

Time (Mins)
1 Ibn Khaldon Schools 0.5 2
2 Kingdom Schools 1.3 3
3 Kingdom Hospital 1.8 3.5
4 Le Mall 2.2 5
5 KAFD 5.5 10
6 ITCC 8.3 13
7 Granada Bussiness Park 10.0 8
8 Riyadh CBD 10.7 15
9 PNBA University 14.4 18
10 King Khalid Int Airport 27.7 22
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مخطط تفصيلي لنموذج الفيال
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صور داخلية
التصميم الداخلي
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www.saedan.com


