


فكر جديد في
التطوير العقاري



منذ تأسست شركة مجمعات الخليج لإلستثمار 
والتطوير العقاري عام 1434هـ - 2013م 

ونحن نسعى للتميز في مجال تطوير 
واستثمار مجمعاٍت تجاريٍة وسكنيٍة متخصصه 

ذات بعد تنموي وحضاري يواكب الرؤية 
الوطنية الطموحة.

Since the establishment of the Gulf 
complexes for investment and real 
estate development in 1434H - 2013G 
We seek excellence in the development 
and investment of commercial and 
residential complexes specialized with a 
developmental and civilized dimension 
that is in line with the ambitious 
national vision.



باكورة مشاريعنا التي نفخر بها مشروعي:

• مجمع طويق السكني المتخصص لألفراد.
• جادة طويق التجارية )طويق أفنيو(.

First of its kind project:
• Twaiq Specialized Residential Complex
• Twaiq Avenue.

Our Projects
مشاريعنا

O
ur

 P
ro

je
ct

s
عنا

ري
شا

م



مجمع طويق السكني المتخصص لألفراد:	 
والتي تحوي العديد من األقسام والخدمات.   

جادة طويق:	 
وهي شريط تجاري متميز على طريق جدة   
يحوي العديد من المباني التي توفر كامل 

الخدمات للمتسوقين والزوار.

	 Twaiq Specialized Residential Complex:
  Which contains many sections and 

services.

	 Twaiq Avenue:
 It is a distinctive commercial strip 

on the Jeddah road which has many 
buildings that provide full service to 
shoppers and visitors.

The Project Components
مكونات المشروع



North الشمال 

يقع المشروع غرب مدينة الرياض تقاطع طريق 
جدة مع طريق نجم الدين األيوبي و يبعد عن 

أقرب محطة للقطار مسافة 4,5 كم.

The project lies west of Riyadh 
city at the intersection of Jeddah 
Road and Najm aldin Al-Ayyoubi 
Road and it is 4.5 km far from the 
nearest metro station.

Project Location
موقع المشروع

4.5 km 
 أقرب محطة للقطار

Nearest Metro Station

710,877 sqm 
 مساحة األرض

Total Land Area

٩0,000 
 ساكن

Inhabitant
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تكمن أهمية المسار الثالث في 
كونه الذي يربط شرق الرياض بغربها 
ويتقاطع مع المسار األول والسادس 

في محطتين رئيسيتين.
يبعد المشروع مسافة 4,5 كم عن 

محطة المسار البرتقالي 3 وتم توفير 
خدمة التوصيل من المجمعات إلى 

محطة القطار.

يتميز المجمع باستقالليته وبعده عن 
األحياء السكنية العائلية, حيث يطل 

على وادي لبن من الشمال وطريق 
جدة من الجنوب كما تحيط به الشوارع 

من كافة جوانبه.

The importance of the third route 
of the metro is that it connects east 
and west of Riyadh and it intersects 
with the first and the sixth routes 
at two main stations. 
The project is 4.5 km far from 
orange route 3. There is commuter 
service from the complex to the 
metro station. 

The location is independent and far 
from family residential areas, and it 
overlooks Wadi Laban from North 
and Jeddah road from South. It is 
surrounded by roads from all sides.

The Location Features
مميزات الموقع

Riyadh Metro قطار الرياض

Privacy الخصوصية
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Map And Zones
الخارطة و المناطق

52 
وحدة )بلوك( 

Block

8 
 مناطق خدمية
Service Areas

Jeddah Road  طريق جدة
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214 
 قطعة سكنية

Housing Land Unit

27 
 قطعة تجارية

Commercial Land Unit

يتكون المشروع من 52 وحدة )بلوك( 
ويحوي 214 قطعة مخصصة لسكن 

العمالة و 27 قطعة مخصصة للنشاط 
التجاري واإلسكان الفندقي موزعة على 

9 مجموعات و 8 مناطق خدمات, مساحات 
مخصصة كحدائق عامة ومالعب, ومبنى 

للدفاع المدني, ومركز صحي ومحطة 
.
ً
وقود ومستشفى خاص سعة 120 سريرا

The project consists of 52 blocks 
and contains 214 lots for labor 
housing and 27 lots allocated for 
hotel housing and commercial 
activity distributed into 9 zones 
and 8 service areas, and areas for 
public parks and playgrounds, civil 
defense building, health center, 
fuel station and a private hospital 
of 120 bed capacity.

 قطعة لسكن اإلداريين
Administrators Housing Land Unit

ً
 تجاريا

ً
 معرضا

Commercial Shops

 قطعة لسكن العمالة
Labor Housing Land Unit

 شقة سكنية
Apartments

2784

187270

 ساكن
Inhabitant

٩0,000 



Healthy & Civilized 
Environment

بيئة صحية وحضارية
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مجمع طويق السكني المتخصص 
لألفراد هو أكبر مجمع سكني متخصص 

في المملكة العربية السعودية 
مستوفية الشتراطات وتنظيمات أمانة 

 مع 
ً
منطقة الرياض. جائت إنسجاما

توجهات الهيئة العليا لتطوير مدينة 
 مع الرؤية الوطنية 

ً
الرياض، وتناغما

 .2030

The largest labor in the Kingdom 
of Saudi Arabia that meets the 
requirements and regulations of the 
Riyadh Municipality. In line with the 
directions of the high commision for 
the development of Riyadh, and in 
line with the National Vision 2030.

Comfortably, Safely, Wellbeing
راحة، أمان، رفاهية



ً
أوفر إقتصاديا

Economical

Why Residential Complexes
لماذا المجمعات السكنية

باإلضافة إلى الخدمات التي يقدمها المجمع من 
التجهيز الكامل للسكن وتوفير بيئة سكنية صحية, 
يساعد نظام التأجير على االقتصاد في المصاريف 
وتحديدها, حيث يتم التأجير بحسب عدد الساكنين 
نظير مبلغ محدد يشتمل على العديد من المزايا.

In addition to the services provided by 
the complex of full housing arrangement 
and healthy housing environment, the 
rental system economizes expenses, 
where the renting is as per number of 
residents against a specified amount of 
money that Includes many features 

 النظافة و الصيانة
Cleaning & Maintenance

 اإلعاشة
Accommodation

 الكهرباء و الماء
Electricity & Water

 نظام الصرف الصحي
Sewer System

 غرف ُمجهزة بأسرة
 ودواليب للمالبس

Rooms Equipped With 
Beds And Wardrobes

األنظمة األمنية
)كاميرات عالية الحساسية( 

Security Systems
)High Sensitive Cameras(

الدفاع المدني
Civil Defense

الحراسات األمنية
Security Guard



يشرف على إدارة المجمعات السكنية 
والتجارية فريق إداري متكامل يقوم 

بمتابعة شؤون المجمعات وتنظيم فرق 
النظافة والصيانة والمراقبة.

The residential and commercial 
complexes are managed by a 
full management team that 
follows the compound affairs and 
makes necessary arrangements 
concerning cleaning, maintenance 
and supervision teams.

The Complexes Management
إدارة المجمعات



Facilities And Services
المرافق والخدمات

محطة تحلية مياه
Water Desalination Station

محطة كهرباء
Power Station

محطة معالجة
Treatment Station

مركز دفاع مدني
Civil Defense Station

1

1

1

1
ثمانية مراكز تسوق ومغاسل

Eight Shopping Centers & Laundries

ثمانية مطاعم و مطابخ مركزية
Eight Central Restaurants & Kitchens

ثالث مساجد و جامع رئيسي
Three Mosque & Main Mosque

منطقة للمالعب واألندية الرياضية
Stadiums & Sports Clubs Area

مركز صحي
Health Center

8

8

3

1

1
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Labor Housing
إسكان العمالة

Zones (1-2-3-4-6-7-8)  
Each building consists of 72 rooms, 
divided into 4 floors. Each floor has a 
service area consisting of 16 toilets, 16 
washbasins and 9 bathrooms.

، موزعة على 
ً
يتكون كل مبنى من 72 غرفة تقريبا

4 أدوار، كل دور يحتوي منطقة خدمة تتكون من 
16 دورة مياه و 16 مغسلة و 9 غرف إستحمام.

 مبنى بــ 4 أدوار
4 Floors Building 

 نوعين من الغرف
)6 أسرة(

2 Room Style
)6 Beds(

دورة ميــاه مركزية 
Central Toilets

42 6

6 7 8 1

المناطق (1-2-3-4-6-7-8)

2

3

4



Administrators And Technicians
اإلداريين والفنيين

Zone 
This residential area has been allocated 
to administrative and technical 
personnel, and has been developed in a 
different manner commensurate with the 
needs and requirements of residents in 
terms of design and privacy.

المنطقة 
تم تخصيص هذه المنطقة السكنية لإلداريين 

والفنيين، بحيث تم تطويرها بشكل مختلف 
يتناسب مع إحتياجات ومتطلبات الساكنين من 

ناحية التصميم والخصوصية.
5

 مبنى بــ 4 أدوار
4 Floors Building 

 ساكن
Inhabitant

شخصين للغرفة 
2 People Per Room

445002

5

5



تم تخصيص مساحات كبيرة في المشروع 
كحدائق عامة تضم عدد من مالعب 

كرة القدم والكريكت وكرة السلة, تتيح 
للساكنين المشاركة في األنشطة الرياضية 

لتضفي جوا من المتعة والمرح على 
المجمعات السكنية.

Large areas of the project have 
been allocated as public gardens 
which contain a number of 
football, cricket and basketball 
playgrounds that allow the 
residents to participate in sport 
activities to add an atmosphere 
of joy and happiness to the 
Residential complexes.

Clubs & Entertainment
النوادي والترفيه



Your Distinctive 
Shopping Destination

وجهتكم المميزة للتسوق
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صممت الجادة لتكون أكبر شريط 
تجاري متكامل المرافق والخدمات 

على طريق جده.

The Avenue is designed to provide 
its visitors and residents with all the 
facilities and services that enable 
them to live comfortably, safely 
and comfortably. It is a distinctive 
lifestyle with its design options.

A Site Full of Facilities & Services
موقع متكامل المرافق والخدمات



ً
 تجاريا

ً
84 معرضا

84 Commercial shops

محطة للوقود
Fuel Station

270 شقة سكنية
270 Apartment

ً
 فندقيا

ً
92 جناحا

92 Hotel Suite

مستشفى بإرتفاع 6 أدوار
سعة 120 سريًرا

6Floor Hight Hospital
120 bed capacity

Avenue Structure
مكونات الجادة
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Hospital
المستشفى

12.٩60 sqm 
 المساحة اإلجمالية

Total Area

تم تشييد مستشفى خاص في الجزء 
الجنوبي للمجمع يطل على طريق 
جدة على مساحة أرض 12,960 م2، 

ومسطحات بنائية أكثر من 30,000 م2 
بإرتفاع 6 أدوار وسعة 120 سريًرا.

A private hospital has been 
constructed at the southern part of 
the compound overlooking Jeddah 
and Najm Aldin Al-Ayyoubi roads with 
a total area of 12,960 sqm، building 
space more than 30,000 sqm and  
6 Floor hight )120 - bed capacity(.

ً
 سريرا

Bed Capacity

 مواقف سيارات
Car Parking

 عيادة
Clinic

120

740

74



تم بناء 27 قطعة مطلة على طريق جدة 
ا تجارًيا بمتوسط مساحة 

ً
تحوي 84 معرض

355 م2 في الطابق األرضي و 270 شقة 
 فندقًيا 

ً
مفروشة باإلضافة إلى 92 جناحا

مكيفة ومزودة باالنترنت تتراوح مساحتها 
بين 65 م2 و 125م2.

27 lots have been built overlooking 
Jeddah road and contain 84 
commercial shops with an average 
area of 355 sqm at the ground floor 
and 270 furnished apartments, in 
addition to 92 air-conditioned hotel 
suites with internet and an area that 
ranges from 65 sqm to 125 sqm.

Commercial & Residential Buildings
المباني السكنية والتجارية



Fuel Station
محطة وقود

تموينات 
Super Market

العناية بالمركبة 
Car Care

غيار زيت 
Oil Change

تبديل إطارات 
Tyre Change




