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فكرة عامه عن المشروع

يقع المشروع في حي عكاظ بالشفا بمدينة الرياض  ويتميز بقربه من  طريق  ديراب ومستشفىاالمام عبد الرحمن الفيصل وسهل الوصول إليه من طريق 

الخليفة المأمون وطريق بعلبك وشارع الصحراء اللبيية وقريب من حديقه عكاظ . 

 يتضمن المشروع عدد ٣ عمائر تحتوي على ٣٦ شقة تترواح مساحتها من ١٦٧م٢ الي٢٥٣ م٢ وكذلك عدد ٤٥  فيال سكنيه   

   حسب  نماذج كالتالي :

١- فيال نموذج ( أ ) والمكون من دورين وشقة بمساحة ارضي من ٣٩٠م٢  الي ٤٢٠م٢  عدد (٢٢) فيال مع وجود ثالث عدادات كهرباء .  

٢- فيال نموذج ( ب ) والمكون من درج صاله  بمساحة ارضي من ٣٩٠م٢  الي ٤٢٠م٢  عدد (٥) فيال مع وجود ثالث عدادات كهرباء .  

٣- فيال نموذج (ج) والمكون من دوبلكس درج صاله بمساحة ٢٨٣.٥م٢  الي ٤٢٠م٢  عدد (١٠) فيال  .  

٤- فيال نموذج ( ج) مسروق (دور ونصف مع شقتين)  بمساحة٤٠٩٠م٢ عدد (٨) فيال مع وجود ثالث عدادات كهرباء .  

       أملين ان يحقق هذا المشروع رضى  الساكنين وطموحاتهم

 

                                                                    مجموعه حمد الموسى العقارية
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فلل نموذج ( أ ) فلل دورين مفصولة + شقه

الدور ا�رضي:
• جناح الرجال ( بموزع استقبال ) مجلس رجال ومقلط (غرفة طعام ) ومغاسل ودورة مياه

•  صاله معيشه ومطبخ ومغاسل وثالثه غرف نوم ودورتين مياه 

فلل نموذج ( أ ) : فلل دورين مفصولة + شقه
وهي عباره عن عدد ٣٦ فيال تتألف كل فيال في دورين مفصولين وشقه بالسطح وثالثة عدادت 
كهرباء لكل فيال مدخلين وباب لسيارة , ويتكون كل دور من مجلس رجال وطعام وثالثة غرف نوم 
مياه  ودورتــيــن  نــوم  وغرفتين  وصالة  مجلس  من  يتكون  والسطح   , ومطبخ  مياة  دورات  وثالثة 
ومطبخ , ويوجد لكل دور مدخل للسيارة ,وتبدأ مساحه األرض من٣٩٠ م الى ٤٢٠ م  واجهات تطعيم 

حجر تصميم حديث .



الدور ااألول 

غرفة نوم

غرفة نوم

غرفة نوم
غرفة نومغرفة نوم

صالة معيشة

صالة معيشة

مطبخ

مطبخ

مجلس رجال

مجلس رجال

سطح

الشقة

الدور ا�ول:
•  جناح الرجال (بموزع استقبال ) مجلس رجال مقلط (غرفة طعام) ومغاسل ودورة مياه وغرفة    

نوم رئيسيه بدورة مياه وغرفتين نوم بدورة مياه. 
شقه علوية بالسطح

مجلس وصاله معيشه ومطبخ وغرفتين نوم ودورتين مياه

غرفة طعام

صالة معيشةصالة معيشة

صالة صالة 

غرفة طعامغرفة طعام



الدور ااألول 

الدور ااالرضي 

غرفة نوم

غرفة نوم غرفة نومغرفة نوم
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مطبخ

مطبخ

مطبخ

مجلس رجال

مجلس رجال

مجلس نساء

فلل نموذج ( ب ) درج في الصاله 

الدور ا�رضي:
•  جناح الرجال ( مدخل خاص بموزع استقبال ) مجلس رجال ومقلط ( غرفة طعام ) ومغاسل ودورة مياه 
•  جناح النساء ( مدخل خاص بموزع استقبال ) مجلس نساء وصالة معيشة ومطبخ ومغاسل ودورة مياه 

الدور ا�ول :
•  غرفة نوم رئيسة بدورة مياه واربع غرف نوم بدورتين مياه مشتركه . 

الملحق العلوي ( السطح )
غرفة للعاملة مع دورة مياه وغرفة غسيل مطبخ وصاله .

فلل نموذج ( ب ) درج في الصاله 
الــدور األرضــي من ثالث مجالس             بالصاله ويتألف  وهي عبارة عن عدد ٥ فيال من دوريــن درج 
( مجلس خاص بالرجال مع مجلس عربي ومجلس خاص بالنساء ودورة مياة لكل منها وغرفه 
طعام وصاله عائليه ومطبخ , ويتألف الدور الثاني في اربع غرف نوم وغرفه نوم رئيسيه وثالثه 
دورات مياه وصاله عائليه وملحق بالسطح يحتوي علي غرفه نوم وغرفه غسيل وحمام , وتبدأ 
فيال                لكل  وجــود موقف سيارة  الــي  باالضافه   . ٤٢٠م  الــى  ٣٩٠م  الــواحــدة  الفيال  ارض  مساحه 

والواجهات حجر كامل للواجهة الرئيسية.

غرفة نوم

غرفة نوم

غرفة نوم

غرفة نوم رئيسيةغرفة نوم

صالة معيشة

صالة 

غرفة طعام

مجلس عربيمجلس رجال

مجلس نساء

الدور ااألول الدور األرضي 
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الدور ا�رضي:
•   جناح الرجال ( بموزع استقبال ) مجلس رجال ومقلط (غرفة طعام ) ومغاسل ودورة مياه

•   مجلس نساء وصالة معيشة ومطبخ ومغاسل ودورة مياه . 

الدور ا�ول :
•   صاله عائليه وخمس غرف نوم وثالث دورات مياه . 

الملحق العلوي ( السطح )
•   غرفة للعاملة مع دورة مياه وغرفة غسيل و مطبخ .

فلل نموذج ( ج) دبلكس دورين متالصقه 
وهي عبارة عن عدد ١٠  فيال متالصقه تتألف كل فيال من دورتين مياه , يتألف الدور األرضي من 
مجلسين (مجلس خاص بالرجال ومجلس خاص بالنساء) ودورة مياة لكل منهما وغرفه طعام وصاله 
عائليه ومطبخ ويتألف الدور الثاني من اربع غرف غرفة نوم رئيسية مع مالبس ودورتين مياة وصاله 

عائليه, تبدأ من ٢٨٣.٥م باألضافه الي وجود مواقف سيارة  انظر الجدول المرفق . 

فلل نموذج ( ج ) دبلكس دورين متالصقه 

غرفة نومغرفة نوم
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غرفة طعامغرفة طعام
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الدور ااألول 

غرفة نوم
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مطبخ
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مجلس رجال

مجلس رجال

سطح

الشقة



غرفة نوم

غرفة نوم

غرفة نوم رئيسيةغرفة نوم

صالة معيشة

صالة 

غرفة طعام

مجلس عربيمجلس رجال

مجلس نساء

الدور ااألول 

الدور ااالرضي 
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غرفة طعام

غرفة طعام

صالة

فلل نموذج ( د ) مسروق 

الدور ا�رضي:
•  مجلس الرجال مع موزع ودرة مياه وغرفة طعام وصالة ومجلس نساء مع غرفة نوم ودورة مياه و مطبخ .

 
الدور ا�ول :

•  جزء تابع للدور االرضي مكون من ثالث غرف نوم مع دورة مياة . 

الدور ا�ول :
•  شقة منفصله مجلس رجال وصاله وغرفتين نوم ومطبخ ودورتين مياه . 

الملحق العلوي :
شقة مكونه من مجلس  وصاله وغرفتين نوم ومطبخ ودورتين مياه .

فلل نموذج ( د) مسروق
وهي عبارة عن عدد ٨ فيال من دور ونصف مع شقتين بمساحة ارض ٤٠٩م وثالث عدادات كهرباء

D



العمائر السكنية
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يوجد ثالث عمائر ا / ب / ج تحوي ٣٦ شقة مع غرفة للحارس بعمارة ب وتتكون معظم الشقق من 
مجلس وصاله وغرفة طعام وثالث غرف نوم وغرفة عاملة مع دورة مياه ويوجد مدخلين لبعض 
٢٥٣م  الي  ١٦٧م  من  المساحات  وتبدأ  العقاري  التنمية  صندوق  لدي  مقبولة  المساحات  الشقق 

ويوجد مصعد في كل عمارة .
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مجموعة حمد الموسى العقارية

المملكة العربية السعودية  • الرياض • ٤٧٠٨٧٧٧ ٠١١  •  فاكس ٤٧٠٨٨٦٧ ٠١١ •  الجوال:  ٠٥٥٤٦٥٦٠٦٦     -     ٠٥٠٤٢٥٥٥٥٦  -   ٠٥٠٠٠٠٢٣٨٨


