


واحة تفاصيل
لألعمال

" تفاصيل " هو مجمع أعمال فريد في تصميمه 
الوسط  في  الواقع  مكانه  في  التميز  وفائق 
تتجاوز  أرض  بمساحة  للرياض،  المميز  التجاري 

10,000 متر مربع، بدأ بناء "تفاصيل" عام 2016.

شهر  في  افتتاحه  وسيتم 
يـونـيـو 2017.

 (A, B) تفاصيل " ل�عمال مقّسم إلى مبنيين "
مربع،   متر   35,000 تتجاوز  بناء  بمسطحات 

وحديقة: ممر  يتوسطهما 

(A) الشرقي:  مبنى 
من  مكون  التخصصي،  الشارع  على  المطل 

طابق أرضي وميزانين وطابق أول وثاني.

(B) الغربي:  مبنى 
بين  تفصل  خلفية  وحديقة  ممر  على  يطل 

أول وثاني. المبنيين، مكون من طابقين: 
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شهـــــــرة المكــــــــــان 
وسهولــة العنـــــــوان

02

توظيف الجمال والفن 
المعماري لحفظ الطاقة 

والحرارة.

03

واحة متعددة ومتنوعة 
االستخدامات لمختلف 

أنواع التجارة.

04

خدمات وتجهيزات حديثة 
ومتكاملة لضمان بيئة عمل 

آمنة وفعالة.

05

مداخل خاصة وعامة من 
المواقف الرئيسية ومن 

المواقف السفلية.
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لماذا
تفاصيــل ؟
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مميزات الموقع:

1. يقع في الجانب المميز من منطقة أعمال و تجارة العاصمة.

2. قريــــــــب مــــن الــوزارات و المؤسسات الحكوميــة .

3. الوصول المريح و السلس إلى الموقع من عدة مداخل و طرق منها : ( طريق ا²مير 

تركي بن عبدالعزيز، طريق الملك  فهد ، طريق خريص، طريق العروبة و غيرها ).

الموقع:
الوسط التجاري على طريق التخصصي.

المدينة:
الــريــــــاض.

الحـــــي:
المعذر الشمالي.

موقع
تفاصـيـــل

طريق
الملك فهد

برج المملكة

شارع
موسى

بن نصير

شارع التحلية

شارع االمير تركي
بن عبد العزيز

بانوراما مول
برج الفيصلية

شارع
التخصصي
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أرض المجمــع التجــــاري 
مكونـــة مـن مبنييــــن:

مبنى ( A )  الشرقي:
     الُمطــل علــى الـشـــــــارع التخصـصــــــــي

مبنى ( B ) الغربــي:
     يطل على ممـر وحديقــة خلفيـة تفصـــل  

     بين المبنيـيـــن.

مجمع
األعمــال



معارض فاخــرةمكاتب فاخــرة مقـاهــــي شقق مكتبيةمطـاعـــم
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اإلستخـدامـات
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تفاصيـل التفاصيـــل

شبكة تكييف مركزي مع 
نظـام تحكـم موضعـي 

ذكي.

أنظمة أمن ذكية و حراسة 24 
ساعة ( مراقبة بالكاميرات و 

غرفة عمليات ل�من ).

أنظمة دخول و خروج 
ذكية و آمنة للمواقف.

موظف خاص لتنظيم 
حركة و اصطفاف 

السيارات.

10 مصاعــد حديثـــة 
ناطقـــــة.

شبكــة بيـانـــات لÂنترنــت 
و ا²ليــاف الضوئيــة.

نظام حماية و مكافحة حريــق 
بمعاييــر دوليــــة إنـــذار مبكـر 

و رش آلــي.

أنظمة تحكم ذكية 
لالنارة متوافقة مع اÄنارة 

الطبيعية للمبنى.

صيانة وعناية دورية 
للحدائق الداخلية.

مصـلى داخلــي  كبيــــر 
ومجهز كمسجد متكامل.

مبنــى صديــق لــذوي 
االحتياجــات الخاصـــة.

نظافـــة 24 ساعـــــة.

دورات مياه خاصة لكل 
مساحة مكتبية.

ديكورات حديثة وتشطيبات 
عالية المستوى.

مكـتـــــب استقـــبــــال.

األنظمة و التجهـيـزات



التصمـيم
الخارجـي

الواجهــة الخارجيـــة

ذو  الخارجي  الكســاء  "تفاصيل":  يميز  ما  أهم 
الهندسي،  شكله  في  والمتميز  ا²بيض  اللون 
فهو  جماله،  على  زيادة  بوظيفته  يتميز   والذي 
عاكس جيد ²شعة الشمس إذ يتحكم بكميات 
حجــب  دون  لكن  المبنى  إلى  الداخلــة  ا²شعــة 

الرؤيــة بالكامــل.
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التصمـيم
الداخـلـي

تنـوع البيئــة الداخليــة:
واالختـالف  بالتنـوع  تتمتـع   الداخليـة   البيئـة 
وحدائق  عرضي  ممر  على  المجمـع  الحتواء 
الفتحات  من  طبيعية  وإضاءة  مفتوحة،  داخلية 

السمـاويـة علـى سطحـه.

الممرات الرحبة والمضاءة 
طبيعي�

ومرافق  ²جزاء  الداخلي  التقسيم  أن  رغم 
لكل   استقاللية  و  خصوصية  يعطي  المبنى 
احتياجات  كامل  ويحترم  مكوناته  من  مكون 
بأريحية  يتمتع   Ìأيض أنه  إال  حدة،  على  جزء  كل 
، مما  التنقل داخل أجزائه ومكوناته  أثناء  ومتعة 
فتارة   ، بالتجدد   Íشعور "تفاصيل"  مرتادي  يعطي 
إلى  تصل  خطوات  وبعد   ، مول  في  أنك  يشعرك 
مسقوفة  بممرات  تتمتع  التي  المكاتب  منطقة 

الشمس. بضوء  ومضاءة  بالزجاج 
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التصمـيم
الداخـلـي

الحدائــــق الداخليـــــة
على  ومفتوحة  أنيقة  سكويرات  تفاصيل  داخل 
طبيعية  بنباتات  ومزروعة  الشمسية،  اÄضاءة 
تضفي جوÍ من الهدوء والجمال هذا باÄضافة إلى 
المكتبية  الشقق  وحدات  من  مساحة  لكل  أن 
ومشّجرة  خاصة  خارجية  حديقة  والمكاتب 
طابق  في  خارجية  حدائق  وجود  إلى  باÄضافة 

الروف لكال المبنيين.
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مكونات تفاصيــل
( A ) المبنى الشرقي

12
معـــرض

المميزات
1. مــواقــــــــــــــــــــــــــــف أمامـــيــــــــــــــــــــة.

2. مصعد مباشر من المواقف السفلية إلى المعارض مباشرة.

3. إطاللة لكل معرض على الحديقة الخلفية.
4. مساحــات المعارض من 250 متر مربع إلى6,238 متر مربع. 

34
مكتــــب
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الوحدةالـــدور

12 معرض

12 مكتب  باطاللة على شارع التخصصي 

10 مكاتب  باطاللة على الحديقة الخلفية 

8 مكاتب أمامية ( مطلة على شارع التخصصي ) 

6 مكاتب خلفية ( مطلة على الحديقة الخلفية )

M الـدور االوسط ، GF الدور االرضي

1st الــــــدور ا²ول

R الـــــدور الثاني

المميزات
1. مكاتـــب مطلــة علـى شـــارع التخصصـــي.

2. مكــاتـــب مطلـــة على الحديقـة الخلفيــة.

3. ممــرات داخليــة فسيحة مع وجود حدائق.

4. لكل مكتب في الدور الثاني حديقة خاصة .
عامـــة  منفعـة   (A) للمبنى  ومفتوحــة  مشتركـة  حديقــة  .5

للمستأجرين من المبنى نفسه). 
6. مساحات المكاتب من 90 متر مربع إلى 5,000  متر مربع.



19
شقة مكتبية

مكونات تفاصيــل
( B ) المبنى الغربي

الوحدةالـــدور

12 شقــــة مكتبيـــة مطلــــة على الحديقــة الوسطية 

7 شقق مكتبيبة لكل منها حديقة خاصة بنفس الدور

1st  الــــــدور ا²ول

2nd  الــــدور الثاني

المميزات

1. إطاللة على الحديقة الوسطية أو حديقة خاصة.
2. مدخل ومصعد خاص.

3. تراس لكل مكتب.
4. مدخل مباشر لكل مكتب من المواقف السفلية والمواقف ا²رضية عبر مصعد خاص.

5. مساحات الشقق المكتبية من 90 متر مربع إلى 165 متر مربع مع إمكانية زيادة المساحة
.Ìبفتح عدة شقق مع      
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400
موقف

المــواقــف

250
موقـــف

150
موقـــف

مكونات
تفاصـيـــل

مواقف سفليــة
( في التسوية  )

مواقـف أماميـة
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05 301 4444 7 Tafaseel@alsaifsons.com


