
وتقدر الریاض  مدینة  شمال  يف  تحدیدًا  النخیل  حي   یقع 

 مساحة الحي بقرابة 9.51 کیلومتر مربع، حیث یحد الحي من

 جهة الشرق طریق امللك فهد وحي املروج، ویحده من جهة

 الجنوب طریق اإلمام سعود بن عبدالعزیز وحي املحمدیة

 وجامعة امللك سعود، ویحده من جهة الغرب طریق امللك

الطریق الشمال  جهة  من  ویحده  الخزامی،  وحي   خالد 

أهم من  القرب  إلی  إضافة  حطین،  وحي  الشمالي   الدائري 

الدائري الطریق  فهد،  امللك  (طریق  مثل  الحیویة   الطرق 

الشمالي، شارع التخصصي، وشارع العلیا العام)

 

الراقیة والهادئة يف السکنیة  األحیاء  النخیل من   یعتبر حي 

 شمال الریاض، ویعد من األحیاء التابعة لبلدیة املعذر، حیث

امللك ومرکز  سعود  امللك  جامعة  من  بقربه  الحي   یتمیز 

یمتاز أیضًا  الحیویة  املنشآت  من  والکثیر  املالي،   عبدالله 

الجوامع، مثل:  املطلوبة  الخدمات  جمیع  بتوفر   الحي 

 واملدارس، وأماکن الترفیه والتسوق، وأیضًا توفر الخدمات

الطبیة، کما یمتاز بسعة شوارعه الداخلیة

والعقار الریاض  مدینة  يف  املمیزة  األحیاء  من  النخیل   حي 

 فیه یعد أصًال عقاریًا متمیزًا، کما أن مساحة العقار وقیمته

 العقاریة فرصة استثماریة ممیزة

الریاض
 عاصمة االقتصاد

مفهوم تطبیقات  أحد  الریاض  مدینة  تطویر  برنامج   یشکل 
 (التطویر الشامل) الذي تهدف الرؤیة الثاقبة إلی جعل الریاض
 مدینة ذات قوة تجاریة واقتصادیة ودعم ذلك من خالل القرارات
 واستقطاب الخبرات والشرکات العاملیة لالستثمار يف اململکة

مقارها الریاض
املراکز تضم  التي  العاصمة  ألنها  الریاض  مدینة  أهمیة   تتمثل 
الریاض تمارس  کما  للمملکة  واالقتصادیة  واإلداریة   السیاسیة 
 دورًا اقتصادیًا مهمًا یلع مستوى العالم باعتبارها منطقة نشطة
 بالحرکة التجاریًة وجذب االستثمارات لها، وقد أدى تسارع النمو
یلع والترکیز  املاضیة  العقود  خالل  الریاض  ملدینة   العمراني 
متمیزة عمرانیة  نهضة  إحداث  إلی  العمران  يف  حدیثة   أنماط 
العاصمة الریاض  حضاریة.  مدینة  الریاض  العاصمة  من   تجعل 
حیث من  والتجاري  السکني  القطاع  يف  کبیرًا  تطورًا   تشهد 
لذلك املصاحبة  والتشریعات  والطلب  العرض  سوق    تنظیم 
السکني یلع  بالطلب  کبیرة  زیادة  یلع  انعکس   وبالتالي 

والتجاري کاستثمار ناجح

  املوقع املثالي
لحیاة مثالیة

نوع العقارالشارعالحياملدینة
قصر سکنيالنخیلالریاض

تجاري/سکني

ترکي بن عبدالعزیز الثاني

إستخدامات العقارمکونات العقارعمر العقاراملساحة

أرقام القطععدد القطعرقم املخططرقم الصك
من 1102 إلی 3101130679211109 8

مزایا املوقع

الحدود واألطوال

املمواقع القریبة

 مرکز امللك عبدالله املالي
 الریاض بارك

 جامعة امللك سعود
 مستشفی دلة

الکثیر من املنشآت التجاریة والطبیة والخدمیة

یقع العقار يف منطقة ذات نوعیة سکانیة مثقفة وراقیة
یمنح حي النخیل الهادئ العقار تمیزًا یتیح فرص االستفادة
الحکومیة الهامة  املنشآت  من  عدد  من  بالقرب   یقع 

والتجاریة واالقتصادیة ومراکز خدمیة عدیدة
 سهولة الوصول إلی املوقع عبر عدة طرق حیویه من أهمها
الطریق الشمالي،  الدائري  الطریق   ، فهد  امللك   (طریق 

التخصصي)
صك ووجود   ، البیع  تعیق  شوائب  أي  من  العقار   سالمة 

إلکتروني محدث
 عدد القطع املقام علیها العقار قطعتین تجاریة وستة قطع

 سکنیة

شارع 36 م

قطعة 1110 و 1111

شارع 20 م

شارع 15 م
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87
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قصر النخيل ز الثاني
میر ترکي بن عبدالعزی

طریق األ

األمیر ترکي بن عبدالعزیز الثاني

ي
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واد

إضغط للموقع

قصر النخيل

11021103

11041105

11061107

11081109

11101111

11121113

https://goo.gl/maps/mYYpU2GhkfzNwURLA


قصر سکني

مجمع سکني

مجمع تجاري سکني

مقترحات
توظیفیة للعقار 

0500106030
0539647777

 قرص النخيل .. رفاهية حدها الس�ء
 يبحث االستثنائيون عن خيارات تلبي طموحاتهم وتواكب حياة الرفاهية التي يعيشونها،
عن عقارات سكنية بدقة  تتوافق مع طبيعة أع�لهم ومجتمعاتهم لذلك يبحثون دا�اً 
درجات أكرب  توفر  واسعة  مساحات  مع  فخامتها  يف  امللكية  القصور  تضاهي   متناهية 
اإللهام االعتبار  بع¢  تأخذ  التي  الكالسيكية  املع�رية  التصاميم  إىل  باإلضافة   الرفاهية 
 التاريخي املرتبط باملكان.. هذه املميزات جميعها تتوفر يف قرص النخيل ملن يبحثون عن
الطرق من  مجموعة  تربطه  الرياض،  أحياء  أرقى  يف  جاذبة  بإطاللة  يتمتع  إقامة   مقر 

 الرئيسية ºراكز الرتفيه والتسوق واألع�ل يف وسط املدينة وش�لها

 النخيل تاون.. استث�ر املستقبل

 خيارات استث�رية متنوعة وذات عوائد يتكفل ºضاعفتها مرور الزمن، تلك هي

الذي يفرضها موقعه واملحيط املجاور له يف حي تاون"  "النخيل   امليزة يف موقع 

 النخيل.. ¾كن أن يكون إنشاء مجموعة من  فلل الدوبليكس الفاخرة املستمدة

 بتصاميمها املع�رية من الطراز الغرÁ الذي يتناغم مع التمدن والتطور العمرا¿

 الذي تشهده املنطقة خياراً استث�رياً جاذباً ملن يبحثون عن التميز يف خياراتهم

املقاهي مثل  متنوعة  تجاريت¢ مع خيارات خدمية  يجاورها ع�رت¢   العقارية.. 

التطور وتواكب  املكان،  تخدم  قد  التي  التجارية  األنشطة  من  وغÄها   واألسواق 

االستث�ر يف قطاع تزايد حركة  الرياض مع  الذي تشهده منطقة ش�ل   العقاري 

الرتفيه والتسوق

 كمباوند النخيل..حياة بنمط عرصي

 يف ش�ل الرياض ويف حي النخيل حيث ترتكز قطاعات األع�ل التجارية والحيوية

كمبواند إلنشاء  فريدة  فرصة  تتألق  والرتفيه  التسوق  مراكز  وتنترش  املدينة،   يف 

عىل إطالالت  وتوفر  املكان  خصوصية  تراعي  راقية  مع�رية  ºواصفات   سكني 

 مساحات خرضاء ومسابح مع مواقف خاصة بالسيارات لكل مالك. كذلك ¾كن أن

 يضم املكان مرافق ترفيهية رياضية ومراكز للياقة البدنية تخدم السكان وتناسب

حيث من  جاذبة  إطاللة  املكان  يوفر  العاصمة.  أحياء  أرقي  أحد  يف   تطلعاتهم 

 موقعه الذي يقرتب من األماكن الحيوية والهامة يف مدينة الرياض وخصوصاً يف

امللك عبدالله بالسيارة من مركز  بعد مسافة قصÄة  فهو عىل  والوسط،   الش�ل 

املايل والرياض بارك وجامعة امللك سعود واملراكز التجارية والعامة


