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ا تجلى حَماُم الَيمام .. ولمَّ
               تَساَمى فكان كبدر التمام
The dove soared up really high .. As a full moon in the sky
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َتشييد الجمال
Creating Magnificence
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 حضارة التاريخ
Deep-Rooted Culture .. 
Thriving Future

Inspired by the architecture our 
ancestors and the everlasting harmony 
between the neighboring towns, we 
recreate history with modern touch.

بإلهــام هندســة حضــارة األجــداد ,  وتآلــف 
أهــل القــرى عبــر األزمــان ..

نرسم معالم التاريخ بطابع الحاضر. 
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 مستشفى
الشــرق

توســطًا بيــن الطــرق الرئيســية شــمال مدينــة الريــاض , تشــع قريــة 
يمــام داخــل حــي الجوهــرة 

ــد والملــك فهــد والملــك ســلمان ( بمدخــل  ــن طــرق ) الملــك خال بي
رئيســي علــى شــارع بعــرض 36م

 َبريُق الجوهرة
Right in the middle of the main roads in north of Riyadh (King 
Khalid Rd, King Fahad Rd and King Salman Rd) Yamam village 
sparkles from Al-Jawharah (the jewel) district. The main 
entrance of the village is located on a street with 36m width.

Glittering Jewel

موقع يمام
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جمال وأمن وألف انسجام..
بديع الخصال لرمز السالم

Beauty, safety and intimacy.. 
Magnificent qualities of the 
symbol of peace.

Our goals have been derived from the 
gentle and the graceful dove which is 
the symbol of beauty and purity and 
the icon of safety and peace. Thus, 
our buildings are characterized by 
exquisite design and firmness in order 
for you to enjoy tranquility.

مــن رمــز النقــاء والجمــال, وَعَلــم الســام 
ذلــك  مــن  أهدافنــا  اقتبســت  واألمــان, 
الهندســة  جمــال  فــكان  األليــف,  الكائــن 
ومتانــة البنيــان .. لتأمــن فــي رمــز الســكون. 
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عالم متكامل .. في كنف الَيمام 
Integrated world..under the doves' wings 
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اهتمام بالتفاصيل

علــى  م2,   13.500 الـــ  تفــوق  بمســاحة 
فــي  بنــي  للمراقبــة,  كاميــرات  أســوارها 
القريــة 40 وحــدة ســكنية مختلفــة النمــاذج 
األذواق  مختلــف  لنراعــي  والتصاميــم؛ 

واإلمكانــات..
مخدومــة بشــوارع جانبيــة ومرافــق مشــتركة 
خضــراء  مســطحات  بهــا  تحيــط  متعــددة, 

طبيعيــة. 

In an area over 13,500 m2 and within 
walls equipped with surveillance 
cameras, 40 units have been built 
with varied designs in order to satisfy 
different tastes from different walks of 
life. The village is served with number 
of side streets and many shared 
facilities and they are all surrounded 
by lawns.

Scrupulous attention 
to detail
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المسبح الخارجي

مساحات خضراء

غرف سائقين

أسوار بكاميرات مراقبة

Outdoor swimming pool

Green Area

Drivers rooms

Fences + CCTV

مدخل خاص
Private Entrance

استقبال بانورامي مطل

شوارع جانبية

Reciption

Internal Corridor

منطقة خدمات خاصة
Service Area
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ليطيب الُمقام ..

تآلــف الرفاهيــة مــع فخامــة اإلقامــة؛ ركــن 
الــذي تقــوم عليــه قريــة يمــام,  األســاس 
واإلتقــان,  الجــودة  مســتويات  وبأعلــى 
نبتكــر  واألمــان,  الهــدوء  بأجــواء  المقترنــة 

بتفاصيلهــا.. الحيــاة  متعــة 

ليطيب الُمقام لك ولعائلتك ..

Harmonious combination of luxury 
and grandeur is the cornerstone of 
Yamam village. By applying the highest 
levels of excellence and exquisiteness 
accompanied by safety and serenity, 
we provide you with thoroughly 
delightful life so that you and your 
family can enjoy your residence. 

Pleasant Residence
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مسبح

مسبح أطفال

استقبال

غرفة بخار

صالة تدريبات

جاكوزي

حضانة أطفال

Swimming Pool

Kids Pool

Reception

Steam Room

Exercises hall

Jacuzzi

Kids Nursery

منطقة الخدمات
Service Area

استقبال

منطقة ألعاب

كافيه / مطعم

مركز رجال أعمال

ُمصلى

مجلس

Reception

Games Room

Cafe / Restaurant

Bussiness Center

Prayer Room

Majlis
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تطوير وإعمار ..

الفلــل  كافــة  بتدعيــم  عنينــا فــي “يمــام“ 
ــا  بأرقــى خدمــات العصــر الحديــث , وحرصن
علــى اســتغال كافــة المســاحات اســتغااًل 
دقيقــًا يحفــظ الحريــة, وال تملــه األبصــار..

وموافقــة لمختلــف االحتياجــات؛ ُأسســت 
القريــة بنمــاذج متعــددة مــن الفلــل. 

in Yamam, we aimed  to provide 
every house with the highest modern 
services and we cared about exploiting 
every space effectively in away thatwill 
charm you and guarantee your 
freedom. Moreover, to satisfy various 
needs, the village has been built with 
multiple designs. 

Creation and Development
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شفاط هواء

ميكرويف

ثالجة

أبواب الخزائن
Hood

Microwave

Refrigerator

dresser

Hob

 مروحة شفط هوائية مخفية غير ظاهرة من 
أفضل وأجود األنواع األوروبية.

مايكرويف مخفي عائلي من شركة ايطالية.

ثاجة مخفية للمطيخ المفتوح
وثاجة عائلية ببابين ألمانية الصنع.

أبواب الخزائن من أرقى الخزائن األلمانية, 
والمقاومة للرطوبة والخدش.

موقد كهربائي ألماني 

سطح المطبخ من الجرانيت الطبيعي.

الموقد 

Very high quality built-in extractor fan.

Family built-in microwave which is made 
in Italy.

Big fridge made in Germany in addition 
to a small one.

High quality German cabinets which are 
moisture-resistant and scratch-resistant.

Kitchen surfaces are made of 
natural marble.

German electric stove.

؛ صمــم  أوروبــا  فــي  المصنعــة  الكهربائيــة  األجهــزة  بأرقــى  مدعمــا 
بهندســة تســتغل المســاحة اســتغاال دقيقــا ليضفــي إلــى الجــودة 
ــة ,  ــة ومقاومــة للخــدش والرطوب ــن ألماني ــواب خزائ حســنًا وجمــااًل, بأب
ــه بالبورســلين اإليطالــي , وزينــت جدرانــه البيضــاء  كمــا غطيــت أرضيات

بقشــرة الخشــب الطبيعــي المدهــون بدهــان مقــاوم للرطوبــة .

غطيــت أرضياتــه بالبورســلين اإليطالــي البيــج اللــون ودعــم بمعــدات 
, وتســتمر فــي  المتكــررة  الصيانــة  عنــاء  مــن  لتريــح  الصنــع  أمريكيــة 

خدمتــه ســنين طويلــة.

ســيارات  بمواقــف  الفلــل  زودت  والخصوصيــة؛  الراحــة  مــن  لمزيــد 
ومظللــة. واســعة 

بإطالة وضاءة, ُجمل المجلس بتصاميم خزفية جميلة اختيرت بعناية, 
ليكون  ورفاهيته,  المكان  جمال  مع  ليتناسب  اإلنارة  توزيع  ودرس 

واجهة لضيوفك.

المتداخل  األخضر  بالعشب  أرضياته  أنيقة, غطيت  جدارية  بتصاميم 
لك  بالحياة  مفعمًا  طبيعيًا  جوًا  ليضفي  اإليطالي,  البورسلين  مع 

ولعائلتك.

زينــت بأعمــال خشــبية أنيقــة , وبــورق جــدران مصمــم بأناقــة, بتوزيــع 
إنــارة مــدروس بعنايــة فائقــة.

مسبح خاص

موقف سيارة

المجلس الرئيسي

المطبخ

صالة المعيشة

The kitchen

Swimming pool

Parking space

The lounge 

The yard

Living room

the kitchen is equipped with the best European-made 
electricappliances. The design of the kitchen makes use of 
space effectively in a way that combineselegance with quality. 
In addition, the doors of the kitchen cabinets are resistant to 
moisture and scratches, the kitchen floor is covered by Italian 
porcelain and the kitchen white walls are decorated with wood 
veneer and they are painted with moisture-resistant paint.

the swimming pool floor is covered by Italian porcelain and it 
the swimming pool is provided with American equipment to 
save you the trouble of frequent maintenance and to last for a 
long time.

villas are provided with shady and paved parking spaces.

the yard has stylish wall designs and the green grass 
intertwined with Italian porcelain to lend your experience a 
lively atmosphere.

the lounge is ornamented with carefully selected ceramics. 
The lighting fixture is installed in a way that add glamor to 
the room.

the living room is decorated with elegant woodwork, stylish 
wallpaper and elaborate lighting.

الفناء الخارجي

الصنبور والحوض
Basin

الصنبور والحوض صناعتهما اسبانية تضمن 
الحوض مدى الحياة.

The faucet and the sink are made in 
Spain and the sink is guaranteed for life.

سطح المطبخ
Counter top

الملبسة  الصلد  الطبيعي  الخشب  مزيج  من  الفلل  أبواب  ُصنعت 
بقشرة الجوز الطبيعية, ودهنت بدهان مقاوم للرطوبة, بإكسسوارات 

أوروبية الصنع.  

مواصفات الفلل
 Villas Specifications 

المطابخ
Kitchens

مواصفات الفلل
Villas  Specifications 

تفاصيل الوحدة
Unit Details

The entire first floor of the building will demonstrate the 
vibrancy of 24-hour-a-day academic activity.

جدران الفلل معزولة من الخارج بأجود أنواع العوازل , وحفاظًا 
البعض  بعضها  عن  الفلل  عزلت  والهدوء  الخصوصية  على 

بجدارين وعازل الصوف الصخري. The doors are made of mixture of hard natural woods and 
they are coated with walnut bark. All that is covered by                
moisture-resistant paint and the doors are adorned with 
European accessories. 

The walls of the villas are provided with high quality 
external insulators. Moreover, to maintain privacy and 
tranquility, adjoining villas are separated by two walls 
and rockwool insulator.
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The entire first floor of the building will demonstrate the 
vibrancy of 24-hour-a-day academic activity.

The entire first floor of the building will demonstrate 
the vibrancy of 24-hour-a-day academic activity, a key 
principle in the learning landscapes concept. academic 
activity, a key principle in the learning landscapes 
concept.

Gypsum board

غطيت األسقف بالجبس المعالج ضد الرطوبة والماء.

صممت دورات المياه بأرضية منبسطة مفتوحة 
من الباط اإليطالي, ليسهل تنظيفها 

األسقف المعلقة

The bathrooms are designed with flat floor 
in order to be easily cleaned.

The ceilings are covered with plaster that is 
resistant to water and moisture.

اســتخدم فــي المجمــع أجــود أنــواع األلمونيــوم المدعمــة بعــدة طبقــات 
اإلكسســوارات  بأرقــى  وجمــل   , والغبــار  والحــرارة  الصــوت  لعــزل 

األلمانيــة .

ُدرس فيهــا توزيــع اإلنــارة بدقــة لتوفــر للعائلــة أعلــى درجــات الراحــة 
والرفاهيــة , وجملــت بأعمــال خشــبية مميــزة , وزينــت جدرانهــا بــورق 

ُصنع زجاج الفلل من طبقتين متاصقتين, ودعم بأفضل مواصفات جــدران أنيــق .
العزل الحراري ..

كبيرة,  واحدة  قطعة  من  الحديقة  على  المطل  الزجاج  صمم  كما 
ليعطي إطالة بانورامية جميلة.

درس توزيع اإلنارة بعناية دقيقة في المطبخ وصالة المعيشة 
المنزل جمااًل  المنزل لتضفي إلى  أروقة  النوم, وكافة  وغرف 
مع جماله , وتلبي متطلبات العائلة وتراعي كامل احتياجاتهم, 
 »LEED« وقد استخدم في إضاءة كافة الفلل إنارة من نوعية

لتعطي عمرًا أطول وتوفيرًا أكثر للطاقة المستهلكة.

غرفة النوم

األلمونيوم

الزجاج

Aluminum

Bedrooms

The glass

in this complex we used high quality aluminum and it is 
supported by many layers to insulate heat and dust. It is also 
embellished with elegant German accessories.

the lighting fixture is installed thoroughly to provide comfort 
and luxury. The room is adorned with exquisite woodwork and 
the walls are decorated with elegant wallpaper.

the villas are glazed with double-glazed glassthat provides 
high levels of heat insulation. The glass that overlooks the 
yard is made of one sheet to provide you with charming 
panoramic view.

صفايات
Floor Drain - Shower

صفايات الماء األرضية طولية مخفية 
صناعة ايطالية فخمة

كراسي معلقة صناعة تركية,
مع صناديق مخفية صناعة ألمانية.

مغاسل رخامية من رخام الكريمامارفيل األسباني 
مع أحواض معلقة صناعة تركية

خاطات مياة تركية الصنع ذات جودة عالية 
وشكل مميز

Longitudinal hidden floor drains.

Built-in fridge freezer, bottmfreezer

Built-in fridge freezer, bottmfreezer

Built-in fridge freezer, bottmfreezer

أرضيات
Flooring

مواصفات الفلل
 Villas Specifications 

دورات المياه
Bathrooms

مواصفات الفلل
 Villas Specifications 

تفاصيل الوحدة
Unit Details

كرسي
Bathrobe holder

مغسلة
Wash Basin

خالطات مياه
water mixers

سطح المغسلة من الرخام الطبيعي األسباني 
في جميع المغاسل

جاكوزي بماكينات مصنعة في اوروبا.

Washbasins surfaces are made of 
natural marble.

Jacuzzi with European-made pumps.

الرخام

جاكوزي

Marble

Jacuzzi
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 حياة برؤية عصرية
A life in a modern vision

نظام البيت الذكي
smart home

استقبال وسنترال
Reception and central

نادي صحي
SPA

مجلس الضيافة
Hospitality Council 

حضانة أطفال
Nursery

تكييف كامل الوحدات
Fully air conditioned units

ألعاب أطفال
Children Games

حراسة وأمن
Guard and security

غرف سائقين
Driver rooms

كافي شوب
coffee shop

حدائق عامة
Public gardens

تركيب كامل المطابخ
Installation of entire kitchens

مركز رجال أعمال
Business center

مصلى 
Prayer room

نظام كاميرات مراقبة
Security cameras

مسابح 
swimming pool

صالة ألعاب
Playroom

مواقف مظللة
Installation of entire kitchens
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غرفة متعددة االستخداماتمطبخ مفتوح3 دورة مياه2 صالة معيشةمجلس

Majlis2 Living Hall3 BathroomOpen KitchenMulti Purpose Room

حديقة خلفية حديقة جانبيةحديقة أماميةغرفة طعاممطبخ مغلق

Fry KitchenDining RoomFront GardenSide GardenBack Garden

الدور األرضي 185م2

)A( نموذج
المساحة اإلجمالية
433 م2

1
TYPE -  A                             SCALE : 1:100

GROUND FLOOR FURNITURE LAYOUT 

DW

Ref.

MW

Ref.

Ref.

SITTING AREA
FAMILY LOUNGE

DINING AREA

COURTYARD

MAJLIS

KITCHEN

FRY KITCHEN

GARAGE

FOYER

PORCH

WALKWAY

G.TOILET

TOILET

WASH AREA

LAWN

REAR YARD
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50
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1
TYPE -  A                             SCALE : 1:100

FIRST FLOOR FURNITURE LAYOUT 

Ref.

UPPER LIVING

BED ROOM-3

COURTYARD

BELOW

BED ROOM  -2

BATH-1

C
O

R
R

ID
O

R

BATH-3

DRESS

DRESS

BATH-2

DRESS

ROOF DECK

P
A

N
TR

Y

MASTER BED ROOM  -1

REAR YARD
BELOW

3 دورة مياهتراسبوفيهصالة معيشة3 غرف نوم ماستر

3 master bedroomsliving HallPantryTerrace3 Bathroom

الدور األول 156م2

)A( نموذج
المساحة اإلجمالية
433 م2
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LAWN BELOW

COURTYARD
BELOW

ROOF DECK

ROOF DECK

MAID'S ROOM

BATH

LAUNDRY

GYM

BATH

BATH

DN

TERRACE
BELOW

3
TYPE -  A                             SCALE : 1:100

SECOND FLOOR FURNITURE LAYOUT 

DRESS

TABLE

غرفة نوم
أو صالة رياضية

غرفة خادمةغرفة غسيلدورة مياه 
مع دورة مياه

حديقة علوية

Bedroom
or Gym

BathroomLaundry RoomMaid Room
with Bathroom

Roof Garden

الدور العلوي  92م2

)A( نموذج
المساحة اإلجمالية
433 م2
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FAMILY LOUNGE

DINING AREA

COURTYARD

KITCHEN

FRY KIT.

MAJLIS

PORCH

WALKWAY
LAWN

GARAGE

TOILET

UP

Ref.

1
TYPE - B                             SCALE : 1:100

GROUND FLOOR FURNITURE LAYOUT 

REAR YARD

مطبخ مغلقمطبخ مفتوحدورة مياهصالة معيشةمجلس

MajlisLiving HallBathroomOpen KitchenFry Kitchen

حديقة خلفية حديقة جانبيةحديقة أمامية
Front GardenSide GardenBack Garden

الدور األرضي 156م2

)B( نموذج
المساحة اإلجمالية
357 م2
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BED ROOM-1

LIVING AREA

BED ROOM  -2

M. BED ROOM

BATH

DRESS

2
TYPE - B                             SCALE : 1:100

FIRST FLOOR FURNITURE LAYOUT 

PANTRY Ref

تراسبوفيه صالة معيشة2 غرفة نومغرفة نوم ماستر

master bedroom2 BedroomLiving HallPantryTerrace

الدور األول 123م2

)B( نموذج
المساحة اإلجمالية
357 م2
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BATH ROOM

ROOF DECK

BATH

M. BED ROOM

3
TYPE - B                             SCALE : 1:100

SECOND FLOOR FURNITURE LAYOUT 

MAID'S ROOM

LAUNDRY

DRESS

غرفة نوم
أو صالة رياضية

غرفة خادمةغرفة غسيلدورة مياه 
مع دورة مياه

حديقة علوية

Bedroom
or Gym

BathroomLaundry RoomMaid Room
with Bathroom

Roof Garden

الدور العلوي   78م2

)B( نموذج
المساحة اإلجمالية
357 م2
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Majlis

Porch

WalkwayLawn

Garage

Dining Area

Sitting Area

Majlis

Wash

Walkway

Garage

Kitchen

Toilet

Lobby

DW

WM Ref.

1
TYPE -  C                            SCALE : 1:100

GROUND FLOOR FURNITURE LAYOUT 

صالة طعاممطبخدورة مياهصالة معيشةمجلس

MajlisLiving HallBathroomKitchenDining Room

 حديقة جانبيةحديقة أمامية
Front GardenSide Garden

الدور األرضي 97م2

)C( نموذج
المساحة اإلجمالية
189 م2



4445

Master Bedroom

Twin Bedroom

Corridor (1400 wide)

Bath

Roof Deck

Master Bedroom

Bath

Bedroom

Bath

Corridor (1400 wide)

BathDress

Roof Deck

2
TYPE -  C                            SCALE : 1:100

FIRST FLOOR FURNITURE LAYOUT 

تراسغرفة غسيل3 دورة مياه 3 غرفة نوم

3 BedroomLiving HallLaundry RoomTerrace

الدور األول 92م2

)C( نموذج
المساحة اإلجمالية
189 م2



4647



48

إدارة التطوير



www.yamam1.com


