


حّيهم بحّيهم



موقع المشروع

يقع مشروع جوري في حي الجزيرة في شمال منطقة بريدة، 

حيث تشتهر بكونها أكبر مدينة في القصيم. تتربع جوري على 

مساحة تفوق )1.2( مليون متر مربع وتمتاز بموقعها على 

طريق الملك عبد العزيز، أحد الطرق الرئيسية والمهمة في 

المدينة، مما يسهل الوصول إلى المشروع.

مطار األمير نايف الدولي: 20 دقيقة

جامعة القصيم: 18 دقيقة

مدينة الملك عبد هللا الرياضية: 15 دقيقة

مستشفى الملك فهد التخصصي: 18 دقيقة

شمالجنوبمنتزه الملك عبدهللا الوطني: 23 دقيقة

غرب

شرق



جوري ...
عندما تمتزج التقاليد

بروح العصرية والتميز
االبداع ليس له حدود، نحن نتمعن بالماضي ونتطلع إلى المستقبل، فنترجم 

ونبتكر حلوال تفرض نفسها وتنطلق لتقدم عنواناً جديداً وحلماً آخر يتحقق. جوري، 

مجتمع متكامل يقع ضمن التوسع المستقبلي لمدينة القصيم ويقدم أسلوب 

حياة رفيعة المستوى بمميزات راقية.



المخطط 
العام

أراضي سكنية

أراضي تجارية

مرافق خدماتية

الحدائق

البحيرة

المول



جوري السكني
يلبي طموحاتك

ويعكس تصوراتك

جوري، مشــــروع اســــتراتيجي فــــي موقــع مميــز بمنطقة 

القصيم، حيث يشــمل على العديد من األراضي مختلفة 

المســاحات لتلبية االحتياجات الســكنية لألفراد. جوري 

عبــــارة عــــن مجتمع متكامل الخدمـــات بأعلـى المسـتويات 

الهندســـية والتخطيطيـــة، تشـــمل العديـد مـن الخدمـات 

األساســـية فـي منطقـة حيويـة. 

يقـــدم جوري جميــــع خدمــــات البنيــة التحتيــة التــي 

تتمثــــل بتوفيــــر خطــــوط الميــاه، والكهربــاء بشــكل 

مســــجل وجاهــــز لالســتخدام، وسيشــمل جوري 

على مرافــــق أوليــــة أساسـية واخـرى تكميليـة 

وترفيهيـــة، إذ أنـــك ســـتجد فيـه مرافـق مثـل الوحـدات 

الســـكنية، التجاريـــة، المـدارس، األسـواق، المسـاجد، 

المســـاحات الخضـــراء، الممـرات الترفيهيـة 

المصممـــة لرياضـــة الجـري، الدراجـات وغيرهـا. 



أحياء جوري
أراض بمساحات مختلفة

تلبي مختلف احتياجات األفراد

تقــدم مجموعــة كيــان من خالل جوري فرصة للعميل 

لشــراء وبناء منزل أحالمه بذوقه الخاص حيث يشــمل 

جــوري العديــد من األراضي ذات األحجام والمواقع 

المختلفة. ويقســم المشــروع على أربعة أحياء وهي:

حي األرجوان  

حي التوليب   

حي األوركيد  

حي النرجس  

تتضمــن جــوري خدمات البنية التحتية 

المتقدمة والمتكاملة والتي من شــأنها 

أن تكون جاهزة لدعم بنية ســكنية ومرافق 

عصريــة تقــع فــي بيئة آمنة وهادئة وتخدم 

متطلباتــك ومتطلبات عائلتك.



حي األرجوان

مــــن وحــــي الحيــــاة العصريــة والمســــاكن األكثــر جماليــة نقــدم 

المســــاحات الســــكنية المجهــــزة بأعلــى معاييــــر البنيــة التحتيــة 

والمقدمــــة لنخبــــة الســــكان وأصحــاب الــــذوق الرفيــع والخيــال الفــذ 

الــــذي يمكــــن المــــالك مــن وضــــع أســس الجمــال ورونـق البنـاء 

العصـري الرائـع. 

ويتـــراوح حجـــم القطعـــة الواحـــدة حوالـي 400  متر مربع  

إلـــى 1،129 متر مربـــع، وعددهـــا 49  قطعـــة وترتكـز فـي 

الجـــزء الجنوبي الغربي مـــن جوري.



يتسم حي التوليب الفاخــــر بقربه مــــن وســــط المدينــــة والمرافـــق الترفيهيـة 

المحيطـــة بالمناطـــق الحيويـــة مثـــل الحدائق وممــرات المشــي والســاحات 

الرئيســــية باإلضافــــة إلــــى قربه مــــن المنطقــة الحيويــة بوســط جوري.

حي التوليب

تقــــدم هــــذه المنطقــة لســــاكنيها تجربــة ســكن 

متميــــزة وجديــــرة بحلــــم العمــر ويتـراوح حجـم 

القطعـــة الواحـــدة حوالـــي 500 متر مربع  إلـى 1،148 

متـــر مربـــع، وعددها 134 قطعـــة وترتكـز فـي الجـزء 

الشمالي الغربي مـــن جوري.



تعتبــــر القطــــع الســــكنية في حي األوركيد هــي 

الحــــل األمثــــل للعوائل الصغيرة التـي ترغـب 

بتطويـــر وحـدة ســـكنية راقيـة وملهمـة حيث 

يتميز بموقعه الســكني المنفرد لتســتمتع 

بلحظات ال تنســى مع أحبتك. .

حي األوركيد

يتـــراوح حجـــم القطعـــة الواحـدة حوالـي 427 متر مربع 

إلـــى 935 متـــر مربـــع، وعددهـــا 104 قطعة وترتكـز فـي 

الجـــزء الجنوبي الشرقي مـــن جوري



حي النرجس

يتـــراوح حجـــم القطعـــة الواحـــدة حوالـــي 427 متر مربع إلـى 935 متـر مربـع، 

وعددهـــا 104 قطعة وترتكـــز فـــي الجـــزء الجنوبي الشرقي مـن جوري.

يمثــل حــي النرجــس مجتمــع عائلي بامتياز واطاللته وقربه من المســطحات الخضراء،

ولتقســيمته الســكنية وقع خاص وروح عفوية يمكن لســكانه اإلحســاس بها.



جوري التجاري
إعمار واستثمار

تتمتع جوري بأراضي تجاري مختلفة ومتعددة االســتخدامات 

حيث تعتبــــر المشــــاريع التجاريــــة الناجحــــة الحيويــة والعمليــة 

جــــزء ال يتجــــزأ مــــن جوري وتتــــوزع فــــي جميــع أنحــاءه تبعــًا 

لالحتياجــــات األساســــية للســكان وســــيتم تصميمهــا وإنشــاؤها 

تبعــــًا ألعلــــى المعاييــــر التــي تخــــدم مختلــف الشــرائح وتلبــي 

شــتى المجــاالت

تمتــد األراضــي التجاريــة فــي جوري على طريق الملك عبد 

العزيز حيث يتـــراوح حجـــم القطعـــة الواحـــدة حوالـي 1،100 متر 

مربع إلـــى 126،000 متـــر مربـع.



المول

يتضمن مشـــروع جوري على المول من المراكز العربية،

أحد أكبر الموالت في منطقة القصيم، حيث ســـتكون 

المســـاحة المؤجرة للمول ما يزيد عن  65.000متر مربع 

وســـيحتوي على أكثـــر من  135محل تجاري.

وجود المول في المشــروع ســوف يعزز من جودة الحياة 

للســكان لوجــود عناصر الترفيــه المتنوعة ومنها البولينج 

وصاالت الســينما وغيرها من وســائل الترفيه.



المرافق 
والخدمات

يعمل مشــروع جوري على تكوين مجتمع متكامل 

ويحتــوي علــى العديــد من المرافق المهمة والفريدة 

مــن نوعهــا لضمــان نمــط حياة ال مثيل له ولتلبية 

جميع رغبات واحتياجات الســكان، ومنها: 

الحدائقالبحيرة ممرات للمشاة 
والدراجات الهوائية

أجهــزة رياضية خارجية

المدارسالمساجد



ما الذي يجعل
جوري عنوانك الفريد؟

توفـــر جوري أســـلوب حيـــاة متفـرد وعصـــري ومتكامل لتستمتع بالحياة 

التي تستحقها حيث يشمل العديد مـــن المرافـــق العاليـــة الجـــودة 

والفريدة ضمـــن مســـاحات واســـعة ومختلفة، وبمـــا يتناسـب مـع جميـع 

األذواق لتجعـــل اإلقامـــة فـــي جوري مريحـة ومميـزة.

صمـــم جوري ليكـــون االختيـــار األمثـل للســـكن فـي القصيم وليتناسـب 

تمامـــًا مـــع احتياجـــات الســـكان المختلفـة والحيويـة حيث تم تطويره 

بأعلى المســتويات وكافة الخدمات.



المراكز 
المالك

مجموعة كيان
المطور الرئيسي

المنار االنشاءات 
المقاول

المنار االنشاءات 
المستشار الهندسي

ــدة علــى مســتوى  ــرز وجهــات التســوق الرائ ــر أب ــر مــن ســبعة عشــر عامــًا مــن إدارة وتطوي تمكنــت شــركة »المراكــز« ألكث

المملكــة. وبالعــودة إلــى قّصــة نجــاح الشــركة التــي بــدأت نشــاطها منــذ العــام 2002 م، نجــد أنهــا اســتطاعت بفضــل رؤيتهــا 

االستشــرافية إلــى تحقيــق وتيــرة نمــو متســارعة تؤكــد مكانتهــا كشــركة ذات ريــادة متميــزة فــي الســوق المحليــة عبــر 

امتالكهــا اســتثماراٍت تغطــي جميــع المــدن الرئيســية بالمملكــة. واليــوم، تمنــح مشــاريع »المراكــز العربيــة« زوارهــا تجربــة 

تســوق متكاملــة مــن خــالل واحــد وعشــرون مركــز تســوق فــي 11 مدينــة، تحتــوي أكثــر مــن 4300 متجــر وتســتقبل مــا يزيــد عــن 

ــى  ــٍة طموحــة نحــو نمــٍو مســتمر، حيــث تعمــل الشــركة عل ــر. وتواصــل المراكــز مســيرتها بخطــٍط تطويري ــون زائ ــة ملي مئ

توســيع نطــاق نشــاطاتها التجاريــة علــى المســتوى المحلــي وصــواًل إلــى خــارج حــدود المملكــة مســتقباًل. كمــا أنهــا تعتمــد 

اســتراتيجية نّمــو فّعالــة وواضحــة المعالــم، تركــز علــى تعزيــز قيمــة أصــول محفظتهــا القائمــة وتحســين قيمــة وأداء 

محفظتنــا الحاليــة واالرتقــاء بجــودة وتميــز خدماتنــا ومنتجاتنــا وعالماتنــا التجاريــة، والحفــاظ علــى ريادتنــا فــي الســوق عبــر 

خطــة طموحــة ومدروســة لتنفيــذ مشــاريع جديــدة.

نجحــــت كيــــان خــــالل ســــنوات قليلــــة حجــــز مكانــــة مميــــزة بيــــن شــــركات التطويــــر العقـــاري ونجـــاح أي شـــركة يعتمـــد علـــى 

تلبيـــة االحتياجـــات الحقيقيـــة للمســـتهلك، وتحــــرص الشــــركة علــــى تطويــــر المشــــاريع المميــــزة التــــي تجــــذب النخبــة إليها 

وتســعى أيضا فــي مشــاريعها رضــاء كافــة المســتهلكين اآلخريــن.. ومــا يجـذب الجمهـور إليها هـو المشـاريع المتميـزة 

التـــي تختارهـــا، باإلضافـــة إلى التميـــز والجــــودة فــــي كافــــة الخدمــــات التــــي تقدمهــــا لعمالئنا. تأسست شــــركة كيــان لتكــون 

إحــدى الشــــركات العالميــــة الرائــدة فــــي مجــــال التطويـــر العقـــاري، أقامــت فلســـفتها علـــى تحـــدي عالـــم الفـــن المعمـــاري، 

الرفاهية والتفــرد مــن أجل إنجاز تطويــر عقــاري راق. وتتمثــل مهمــة كيــان فــي تحديــد وتطويـر وتسـليم وإدارة المشـاريع 

العقاريـــة المتميـــزة، وتعتمـــد كيـــان على شـــهرتها وعالقاتهــــا االســــتراتيجية وأفكارها اإلبداعيــــة لتؤكد ثقــــة مســــتثمريها 

وعمالئها وموظفيها بأنها مطــور متميــز ومبــدع فــي عالــم المشــاريع العقاريــة. إن تميـز كيـان فـي مشـاريعها العقاريـة 

قـــد منحهـــا جوائــز عديـــدة بمـــا فيهـــا جائــزة )فضــل مشـــروع( و جائــزة )أفضــل موقـــع إلكترونــي لمطـــور عقـــاري( و جائــزة 

)أفضل شـــركة تســـويق عقـــاري فـــي دبـي(.

مجموعة كيان
المطور

المراكز
المالك




