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معلومات عن المركز
Project information
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ىعلالعنودحيفيالمتميزبموقعهالتجاريالعنودمركزمشروعيتميز
مالتصميحيثمنومتميزاإلنشاءحديثبناءوبأنهسعودالملكشارع

المتوفرةوالتجهيزاتاألنظمةالمعمارية،والتقسيماتالبناءوجودة
يثحمنلالختيارواسعامجااليوفرمماالمتاحةالعقاريةالمنتجاتوتنوع
األمثلاالستثمارتحققوالتيالمتاحةلوالتشغيلاالستثمارفرص

.المختلفةمرافقهأوككلللمشروع

التجاريالوسطفيجداوالمميزالحيويبموقعهالمشروعيتميزكما
البحريةوالواجهةالخدماتمناطقمنالعديدمنوبالقربالدماملمدينة
الملكشارعوهوحيويشارععلىالمشروعيقعحيثالدماملمدينة
يجعلهمماجميلاللطيفعبدوشركةبالزاحياةمولمنبالقربسعود

تجاريةالالشركاتحيثمنسواءءالعمالمنللعديدوحيويارئيسيامقصدا
.ةالمنطقفيالتسوقورواداألفرادحيثمنأوالمهتمينوالمستثمرين

تجاريةمعارضستةعددمنيتألفوإداريتجاريمركزعنعبارةالمشروع
بامكتوعشريناثنينعددإلىباإلضافةوميزانين،أرضيدورمنمكونة

(مكاتب8)الملحقدورالو(مكتب14)األولالدورفيوذلكإداريا
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موقع المركز
Project location
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سعودالملكشارععلىالعنود،حي–دمامالمدينةفيالتجاريالعنودمركزمشروعيقع
.جميلاللطيفعبدشركةمقابل

منيدالعدالىإضافةالدماملمدينةيالتجارالوسطمنوقربهالحيويبموقعهالمشروعيتميز
الدماملمدينةالبحريةالواجهةعنالمركزيبعدحيثالمنطقةبالمحيطةالحيويةالخدمات
مولأقربوعنساعةنصفمسافةالدوليفهدالملكمطاروعندقائق،خمسةمسافة

(بالزاالحياةمجمع)!فقطخطواتمسافةتجاري

:N:للمشروعالجغرافيةاالحداثيات 26.4412535 – E: 50.0722533
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موقع المركز على الخريطة



واجهة المركز
والمناطق الخارجية
Building Façade & External Areas
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حيثوالمميزالعصريبتصميمهاالمشروعواجهةتتميز

للمشروعيعطيمميزأزرقلونذاتزجاجيةواجهةمنتتألف

.ملفتاوعصرياأنيقاوطابعامظهرا

مزدوجةزجاجيةألواحهيالمستخدمةالزجاجيةاأللواح

حيمنمماالزجاجطبقتيبينهوائيعازلوجودمعالطبقات

.المكانلراحةمناسبينوحرارياصوتياعزالالمبنى

درانجتغطيةتمتفقدللمبنى،الزجاجيةالواجهةإلىإضافة

علىيضفىمماالكالدينغبألواحواألعمدةالواجهات

.مميزةجماليةإطاللةالمشروع

علىتركيبةتموالذيالمتعددةاأللوانذواإلنارةنظامأنكما

تاوملفجذابامظهراالمبنىيعطيالمبنىالزجاجيةالواجهة

.حيويةأكثرويجعلهالليلفترةخالل
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لىاألواألماكنمنمشروعأليالخارجيةالمناطقتعتبر

صميمبالتالمشروعيتميز.الزائرينانتباهتلفتالتي

األرضياتحيثمنسواءوالجميلالمنظم

وسهولةالمواقفتصميمحيثمنأوالمستخدمة

.منهاوالخروجإليهاالدخول

نمسواءالمواقفمنالمناسبالعددتوفرالىإضافة

.التجاريةالمكاتباستخدامأوالمعارضحيث

منالخارجيةالمناطقأرضياتوتنفيذتصميمتم

ركزبالمالمحيطةالخارجيةالمناطقتعطيالتياألحجار

.والرقيالفخامةمنالمزيد



واجهة المبنى والمناطق الخارجية
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واجهة المبنى والمناطق الخارجية
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المناطق الداخلية
Internal Areas
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نماطأبينخلطيبأنهالداخليةالمناطقتصميميتميز

مادائتبدويجعلهامماالداخليالتصميممنمختلفة

.ماملالهتمثيرةشيءكلوقبلوديناميكيةمنتعشة

أعمالفيالمستخدمةالموادفإنسبق،لماإضافة

حيثمنسواءالموادأنواعأجودمنهيالتشطيبات

األسقفالجدران،األرضيات،المستخدمة،األبواب

.والجداريةالسقفيةاإلنارةوأنظمةالجبسية

المناطقمرافقجميعتزويدتمسبق،ماإلىإضافة

أنظمةتكييف،منالالزمةالخدماتبكافةالداخلية

.واإلنارةالحريقوإنذارإطفاء
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المناطق الداخلية للمشروع
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الخدمات
Services
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:الخدمات المتوفرة في المركز
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ساعة24خدمات األمن على مدى 

خدمات النظافة

خدمات مكافحة الحشرات

نظام إطفاء وإنذار الحريق

نظام مراقبة بالكاميرات

شبكة هاتف ألياف ضوئية

مصاعد كهربائية

مسجد

مواقف سيارات

7/24خدمة العمالء 



المعارض التجارية

Show rooms
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علىمطلةتجاريةمعارضستةعددمنالمركزيتألف
.سعودالملكشارع

أرضيدورينمنالتجاريةالمعارضمنمعرضكليتألف
.مختلفةبمساحاتميزانينودور

.المعارضأمامبالمركزخاصةمواقفويوجدكما

.ومجهزةمشطبةخدماتمناطقعلىالمعارضتحتوي
(وبوفيهمغاسلمنطقةالمياه،دورات)

تكييفبوحداتالمعارضمنمعرضكلتجهيزتمكما
امنظالحريق،إطفاءنظام،(كونسيلد)المخفيالنوعمن

.األساسيةالكهرباءشبكةوتمديداتالحريق،إنذار

2م175منالواحدللمعرضاألرضيالدورمساحةتتراوح
إلى2م104منالميزانيندورمساحةوتتراوح.2م225إلى
.2م143

المعارض التجارية
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مخطط المعارض
الدور األرضي
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مخطط المعارض
الدور الميزانين
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بيان المعارض التجارية والمساحات

06 05 04 03 02 01 رقم المعرض

225 225 170 170 225 225 (2م)مساحة الدور األرضي 

143 143 104 104 143 143 (2م)مساحة دور الميزانين 



صور المعارض التجارية
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المكاتب اإلدارية

Offices
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عةأربإداريا،مكتباوعشريناثنينعددمنالمركزيتألف
الدورفيمكاتبوثمانيةاألولالدورفيمكتباعشر

.الملحق

يالمخفالنوعمنتكييفبوحداتمكتبكلتجهيزتم
هرباءالكشبكةوتمديداتالحريق،إنذارنظام،(كونسيلد)

.األساسية

.ومجهزةمشطبةخدماتمناطقعلىالمكاتبتحتوي
(وبوفيهمغاسلمنطقةالمياه،دورة)

لمبنىلالخلفيةالمنطقةفيللمكاتبخاصةمواقفيوجد
.بالمستأجرينخاصة

ولاألالدورفيالمتوفرةاإلداريةالمكاتبمساحةتتراوح
.2م152.9إلى2م78بين

رالدوفيالمتوفرةاإلداريةالمكاتبمساحاتوتتراوح
2م195.4إلى2م99بينالملحق

المكاتب اإلدارية
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مخطط المكاتب
الدور األول
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مخطط المكاتب
الدور الملحق
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بيان المكاتب اإلدارية والمساحات
الدور األول

7 06 05 04 03 02 01 رقم المكتب

88 99 142.7 152.9 152.9 142.7 118.6 (2م)مساحة المكتب

14 13 12 11 10 09 08 رقم المكتب

110 127.8 146 78 78 144.9 99 (2م)مساحة المكتب
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بيان المكاتب اإلدارية والمساحات
الدور الملحق

08 7 06 05 04 03 02 01 رقم المكتب

99 142.7 152.9 152.9 142.7 118.6 110 195.4 (2م)مساحة المكتب



صور المكاتب اإلدارية
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إدارة المركز

Property Management
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اتخدمبتقديماألمالكإلدارةالسعوديةإمدادشركةتكريمتم
أمالكشركةالسادةقبلمنوذلكالمبنىوتشغيلإدارة

.العقاريةالعيسى

متفردانموذجانقدمألنالسعوديةإمدادشركةفينسعى
المرافقوخدماتاألمالكإدارةخدماتتقديمفيومتميزا
اءألدالراحةوسائلكلتحقيقلهميضمنبماالكراملعمالئنا
.وجهأكملعلىوعملهممهامهم

هوالسعوديةإمدادشركةفينحناليهنسعىماأهممنإن
والسادةالعمالءوبينالعمالءمعالمستمرالتواصلتعزيز

الخدماتتقديمضمانأجلمنوشفافيةسرعةوبكلالمالك
.ممكنةجودةوأعلىوقتبأسرع

جميعإلىلالستجابةدائماستعدادعلىلديناالعمالءخدمةفريق
.األسبوعأيامطيلةساعة24مدارعلىواستفساراتكمطلباتكم

!معنابالتواصلتتردال

:الهواتفأرقام

+966 11 420 0016

+966 55 589 1901

:اإللكترونيالبريد

info@emdadsaudia.com

إدارة المركز



شــــــــــــــــــــــــكرا
THANK YOU

شركة إمداد السعودية إلدارة األمالك
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